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Este trabalho visa avaliar a evolução da microestrutura e das propriedades 

físicas de compósitos Al2O3-TiO2 (alumina-titânia) fabricados por prensagem uniaxial 

diante de seu histórico térmico, sob condições de sinterização parcial, entre 1100 e 1400 

°C. Foram estudados os processos físico químicos e transformações de fase nos 

componentes durante aquecimento através de análises termogravimétricas. 

Caracterizações de fase foram realizadas através de difração de raios X, utilizando 

método de refinamento Rietveld. As propriedades físicas foram avaliadas através de 

análises dimensionais e ensaio de imersão pelo princípio de Arquimedes. Microscopia 

eletrônica de varredura foi utilizada para caracterização dos grãos, auxiliada por 

métodos estatísticos. Foi comprovada a sinterização parcial das amostras e foram 

discutidos os métodos concorrentes do segundo estágio de sinterização, 

correlacionando com os aspectos físicos e microestruturais e com a reação no estado 

sólido, que acarretou na formação de Al2TiO5 (tialita). Por fim, foi mostrada redução na 

densidade aparente da cerâmica a partir da formação de tialita, apesar de aumento na 

densificação relativa, efeito causado pelas microtrincas e aumento de volume dos grãos. 
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This work aims to evaluate the evolution of the microstructure and physical 

properties of Al2O3-TiO2 (alumina-titania) composites made by uniaxial pressing in the 

face of its thermal history, under partial sintering conditions between 1100 and 1400 °C. 

The physical-chemistry processes and phase transformations in the components during 

heating were studied through thermogravimetric analysis. Phase characterizations were 

performed by X-ray diffraction using the Rietveld refinement method. The physical 

properties were evaluated through dimensional analysis and immersion test by the 

Archimedes principle. Scanning electron microscopy was used to characterize the 

grains, aided by statistical methods. Partial sintering of the samples in the temperature 

range was verified and the competing mechanisms of the second stage of sintering, 

correlating with the physical and microstructural aspects and with the reaction in the solid 

state, which resulted in the formation of Al2TiO5 (tialite). Finally, it was shown a reduction 

in the ceramic bulk density from the formation of tialite, despite an increase in the specific 

gravity, caused by the microcracks and grain bulk volume increases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A evolução da sociedade sempre esteve atrelada à concepção de novos 

materiais. A cada novo século, novos adventos que possibilitavam novas conquista. Os 

materiais cerâmicos são marcantes em muitos episódios da história, desde os blocos 

para construção de pirâmides no Egito antigo, em anos antes de Cristo, até os materiais 

refratários, que permitiram o progresso da indústria, sem esquecer da arte, passando 

pelas famosas cerâmicas chinesas [1–3]. 

 Entender o comportamento e o processamento das cerâmicas vem sendo uma 

das principais motivações tecnológicas desde a primeira revolução industrial, no século 

XVIII. Dessa maneira, pesquisas científicas nesse âmbito vêm sendo desenvolvidas 

desde então, possibilitando o avanço da tecnologia. Atualmente, é comum constatar a 

presença desses materiais nas mais variadas formas, desde aplicações mais simples e 

corriqueiras, como filtros para fluidos, na construção civil e na indústria eletrônica, ou 

até mesmo em ramos mais avançados, como a aeronáutica e a engenharia espacial [2–

4].  

 A alumina (Al2O3, óxido de alumínio) é um dos materiais mais pesquisados ao 

longo dessa trajetória. Por ser de grande abundância na natureza, oriunda de minérios 

de bauxita, possui baixo custo com relação a outras cerâmicas. Além disso, dispõe de 

excelente resistência a ambientes agressivos, que aliada a sua boa resistência 

mecânica, permitem sua aplicação em diversos domínios da engenharia. Contundo, isso 

não evitou que fossem buscados meios de aperfeiçoar suas propriedades [3,4]. 

 Distintivamente, a titânia (TiO2, óxido de titânio) é um material conhecido por seu 

uso em pigmentos, tendo suas propriedades mais marcantes relacionadas a sua 

fotoatividade, sendo capaz de fotocatalisar componentes orgânicos graças a sua 

capacidade de absorção de radiação ultravioleta, que o tornam eficaz na purificação de 

líquidos e gases. Suas características semicondutoras, também permitem que sejam 

utilizados em painéis solares [4,5].  

 A adição da titânia à alumina vem sendo estudada basicamente por três razões: 

primeiramente por seu efeito na redução da temperatura de sinterização e 

aperfeiçoamento das propriedades térmicas e mecânicas, quando utilizada como 

dopante; segundo, em quantidades costumeiramente acima de 4% em massa, a 

formação de tialita (Al2TiO5, titanato de alumínio) ocorre através de uma reação no 

estado sólido entre esses dois óxidos acima de 1280 °C; e, por último, a manutenção 
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do Al2O3 e do TiO2 no compósito, sem ocorrência de reação, visando aplicações, 

sobretudo, como suporte catalítico [6–8]. 

 O principal interesse tecnológico quanto à tialita tem sido seu coeficiente de 

expansão térmica muito baixo, impedindo alterações dimensionais no material sob altas 

temperaturas de trabalho, o que possibilitou seu uso para fins de isolação térmica a altas 

temperaturas. Sua anisotropia durante a nucleação e crescimento, acarreta na formação 

de microtrincas, que também auxiliam na redução dos efeitos da expansão térmica e na 

condutividade térmica do material, uma vez que se comportam como obstáculo na 

transferência de calor. Entretanto, são nocivas para sua resistência mecânica, uma vez 

que as microtrincas se comportam como concentradores de tensão [6,7].  

 À vista disso, é importante entender os mecanismos de formação da tialita a 

partir de pós de óxidos de alumínio e titânio durante seu histórico térmico, verificando 

primordialmente as alterações físicas e microestruturais no material e, 

consequentemente, também examinando a fronteira entre as transformações de fase, 

que são indicadores que permitem discernimento acerca das propriedades térmicas e 

mecânicas, por exemplo. 

 Dessa forma, o presente trabalho visa a confecção de corpos de prova através 

de métodos tradicionais de prensagem e sinterização em diferentes temperaturas para 

averiguar mudanças físicas e microestruturais no compósito, de acordo com seu 

histórico térmico. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 O objetivo geral deste trabalho é avaliar as propriedades físicas e 

microestruturais no histórico térmico do compósito Al2O3-TiO2 através de α-Al2O3 e TiO2-

anatase como pós precursores na proporção de 7:3 em peso sob condições de 

sinterização parcial. 

   

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterização dos pós precursores; 

 Verificar transformações de fase durante o aquecimento do material; 

 Sinterizar parcialmente os corpos de prova; 

 Detectar as fases presentes após sinterização parcial; 

 Obter as propriedades físicas relacionadas a densidade e porosidade dos corpos 

de prova, discutindo os resultados em função das fases presentes; 

 Descrever a microestrutura do material no tocante ao tamanho e a morfologia 

dos grãos; 

 Discutir os fenômenos existentes de engrossamento de grãos e densificação ao 

longo do processo de sinterização parcial. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1. ÓXIDO DE ALUMÍNIO (Al2O3) 

 O óxido de alumínio (Al2O3), também conhecido como alumina, é um dos 

materiais cerâmicos mais abundantes do planeta, sendo extraído de minérios de bauxita 

e possuindo relativo baixo custo. Além disso, sua alta resistência mecânica, alto ponto 

de fusão, alta dureza, boa resistência à fricção e estabilidade química permitem uma 

grande variedade de aplicações, que vão desde os setores mais comuns da engenharia, 

como a ferramentaria e a construção de blocos refratários, até os mais avançados, como 

na indústria aeroespacial [1–4]. 

 Este óxido, em sua fase mais estável (α-Al2O3) possui estrutura cristalina 

coríndon (Figura 1), que é um modelo de estrutura hexagonal compacta onde os cátions 

ocupam dois terços dos sítios octaédricos, adotando simetria trigonal de rede. Nessa, 

os cátions Al3+ estão rodeados por quatro ânions O2-, devido à relação entre o número 

de coordenação e a valência do alumínio. Logo, a célula unitária possui 12 átomos de 

alumínio e 18 de oxigênio [2–4,9]. 

 

Figura 1 - Estrutura cristalina coríndon do Al2O3, acompanhada da representação da 
sequência de camadas pela vista superior (Galasso [9]) 

 As pesquisas recentes acerca deste material visam otimizar suas propriedades 

em geral ou mesmo reduzir sua temperatura de sinterização, que pode ultrapassar 1800 

°C, através da adição de outros elementos a sua estrutura. Portanto, é comum encontrar 

a alumina como matriz de compósitos cerâmicos, tendo outros óxidos como reforços, 

tais como MgO, ZrO2, SiO2, TiO2, dentre outros [2,3,10–13].  
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3.2. ÓXIDO DE TITÂNIO (TiO2) 

 A titânia, como também é conhecido o óxido de titânio (TiO2), é um material de 

baixo custo que possui boa estabilidade química e boas propriedades ópticas, sendo 

sua principal aplicação em pigmentos, devido a sua excelente estabilidade perante 

radiação ultravioleta (UV). Essa notável característica permite sua aplicação em células 

de energia solar e colocando-o como um dos principais materiais para fins 

fotocatalíticos, principalmente no que se refere à despoluição, justificado pela 

capacidade de promover reações químicas com diversos compostos orgânicos e 

patogênicos em sua superfície. Porém, possui baixas resistência mecânica e área 

superficial, podendo este último ser corrigido com a redução do tamanho dos pós [4, 

14–19]. 

 O TiO2 possui, basicamente, três estruturas cristalinas: rutilo, anatase e brookita, 

sendo as duas primeiras tetragonais e a última romboédrica. A estabilidade de cada 

uma das fases depende não somente da temperatura, mas principalmente do tamanho 

dos cristalitos. O rutilo é estável para tamanhos de cristalitos superiores a 35 nm, 

enquanto as outras duas fases são metaestáveis, onde apresentam estabilidade apenas 

com tamanhos de cristalito menores que 11 nm, no caso da anatase, e entre 11 e 35 

nm, para a brookita, que é a fase menos estável e a única das mencionadas que não é 

comercializada [3].  

 A literatura relata que a temperatura de transformação de anatase em rutilo 

(TA→TR) é exotérmica e pode ocorre entre 400 e 1200 °C [20], sendo mais provável 

que esteja entre 700 e 800 °C [4,17,21–24]. Todavia, um estudo realizado por Gribb e 

Banfield [25] reporta a transformação de anatase em rutilo a temperaturas entre 465 e 

525 °C, desde que que as partículas tenham área superficial alta o suficiente para que 

a energia de superfície permita este evento. Nesse caso, foi importante o tempo de 

isoterma para se verificar as transformações. Também é relatado que há uma relação 

direta e linear entre o crescimento das partículas de anatase e o percentual de 

transformação em rutilo.  

 A TA→TR é iniciada com uma expansão nos parâmetros de rede da anatase, 

havendo aumento de volume e concomitante redução na sua densidade até a formação 

de rutilo. Esse, por sua vez, imediatamente após seu surgimento, começa a ter o volume 

de sua célula unitária bruscamente reduzido, aumentando a densidade da titânia de 

cerca de 3,88 para aproximadamente 4,23 g/cm³ [26,27]. 
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 A titânia rutílica é tida como a fase mais estável. Sua célula unitária consiste de 

átomos de titânio ligados a seis átomos de oxigênio cada um – TiO6, localizado no centro 

da célula –, nos quais apenas metade dos sítios octaédricos, que se interceptam 

perpendicularmente, são preenchidos pelos cátions Ti4+. Assim, os ânions O2-, que 

cercam os sítios preenchidos com Ti4+, geram distorção na rede cristalina devido ao 

contato com sítios vazios. Na anatase, suas células TiO6 compartilham os lados dos 

octaedros, alongando a estrutura, tornando-a uma espécie de estrutura 

pseudotetragonal  [2–4,9]. Essas duas estruturas cristalinas estão representadas na 

Figura 2. 

 
Figura 2 - Estruturas cristalinas do TiO2 em nas fases (a) rutilo e (b) anatase (Heimann 
[4])  

 

3.3. COMPÓSITOS CERÂMICOS 

 Os compósitos são uma classe de materiais confeccionados a partir da mescla 

de dois ou mais materiais diferentes, logrando características únicas, derivadas das 

propriedades dos constituintes, que não seriam possíveis de se encontrar em um só 

material. Seus componentes são classificados em matriz (fase majoritária) e reforços 

(fases minoritárias). Quando ambos, matriz e reforços, são materiais cerâmicos, 

podemos chamá-los então de compósitos cerâmicos ou, ainda, compósitos de matriz 

cerâmica (CMCs). Essa classe de materiais vem possibilitando avanços tecnológicos 

importantes, uma vez que conseguem unir propriedades como baixa densidade, alta 

resistência mecânica, alta resistência térmica, excelente estabilidade química, dentre 

outros [24,28,29]. 

(a) (b) 
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3.3.1.Sistema Al2O3-TiO2 

 A depender de fatores como composição química e temperatura de 

processamento, o sistema Al2O3-TiO2 forma, essencialmente, um compósito cerâmico 

da classe óxido-óxido, que são materiais que operam sob altas temperaturas e são 

resistentes à oxidação. Como pode ser verificado no diagrama de fases desse sistema 

(Figura 3), quando a composição de cada um dos óxidos é de 50%, é formada apenas 

uma fase (Al2TiO5) a partir de uma reação eutética. Para todas as outras composições, 

o sistema mantém os compostos iniciais até cerca de 1280 °C. Após essa temperatura, 

enquanto não houver mudança de estado físico, apenas a fase predominante é mantida 

enquanto a outra reage e é transformada completamente em Al2TiO5 [6,29–32]. 

 

Figura 3 - Diagrama de Fases do sistema Al2O3-TiO2 (Freudenberg [7]) 

 O uso de titânia junto à alumina promove redução na temperatura de 

sinterização, crescimento de grão e aumento na densidade, sendo considerada, 

inclusive, como uma alternativa à adição de zircônia (ZrO2) em biomateriais, por fatores 

como estabilidade química e biocompatibilidade. [12,33–40]. 

 A tendência é de que íons Ti4+ da titânia substituam os Al3+ na estrutura cristalina 

da alumina. Desta forma, para se manter a neutralidade, vacâncias são criadas e, 

portanto, gerando o já mencionado crescimento de grão e estimulando a densificação 

do material [2,41,42].  
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3.4. TITANATO DE ALUMÍNIO (Al2TiO5) 

 O Al2TiO5, também conhecido como tialita, é formado através de uma reação 

endotérmica e estequiométrica no estado sólido entre o Al2O3 e o TiO2, conforme 

demonstrado na Equação 1, onde os óxidos reagem totalmente entre si. É uma reação 

no estado sólido que ocorre a temperaturas acima de 1280 °C, em atmosfera de ar 

comum, quando o limite de solubilidade de titânia na alumina é superado (0,35 mol%). 

Quando formado a temperaturas mais baixas, tende a formar uma fase metaestável, 

sendo novamente decomposto em Al2O3 + TiO2. Para se estabilizar a tialita nesses 

casos, procura-se utilizar aditivos, tais como Fe2O3, MgO e SiO2. 

Al2O3 + TiO2 ↔ Al2TiO5 

 Ademais, na contramão do que foi exposto com relação ao aumento da 

densidade da alumina promovido pela adição de TiO2, esta reação faz com que a 

densidade do material final seja reduzida, efeito que tende a se potencializar a 

temperaturas mais altas. Esse fenômeno é atribuído à anisotropia térmica dos cristais 

ortorrômbicos de Al2TiO5 (pseudobrookita, similar às estruturas do Fe2TiO5 e MgTi2O5 

[6], representado na Figura 4), acarretando em tensões residuais internas no material, 

que, por sua vez, são a força motriz para a formação microtrincas [6,31]. 

 
Figura 4 - Estrutura cristalina pseudobrookita do MgTi2O5 (Nakagoshi e Suzuki [43]) 

 Basicamente, conforme publicado por Freudenberg e Mocellin [30,31], a 

temperaturas mais baixas (≈ 1300 °C) a formação do titanato de alumínio ocorre em 

duas etapas: uma primeira, mais rápida, caracterizada pelo crescimento de grão de um 

número limitado de células de Al2TiO5; e uma segunda, mais lenta, com a formação de 

uma camada de Al2TiO5, que dificulta o trânsito dos cátions na estrutura, aprisionando 

o Al2O3 e o TiO2 remanescentes. Como a mobilidade da tialita é baixa, isso também 

pode acarretar na formação de novos poros. A reação só pode seguir ocorrendo se os 

reagentes conseguirem energia suficiente para romper essa camada. Ainda, segundo 

Equação 1 
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os autores, a maior parte da densificação ocorre antes que aproximadamente 1% de 

tialita seja formada.  

 O titanato de alumínio possui menores resistência mecânica e tenacidade à 

fratura com relação ao Al2O3-TiO2, o que pode restringir seu campo de aplicação. Porém, 

sua alta resistência ao choque térmico e suas menores densidade, condutividade e 

expansão térmica, conferem-lhe uma gama de aplicações, como por exemplo em 

refratários, isolantes térmicos, conversores catalíticos e na indústria petrolífera 

[6,38,44–46]. 

3.4.1.Microtrincas 

 As microtrincas são defeitos espontâneos que decorrem de tensões residuais 

durante processos térmicos, costumando se manifestar principalmente em materiais 

multifásicos devido a anisotropia, mudanças de fases ou por diferenças entre os 

coeficientes de expansão térmica (CET) dentre seus constituintes. Esta classe de 

defeitos é frequentemente encontrada em compósitos Al2O3.TiO2 que formam Al2TiO5 

[3]. 

 Para o titanato de alumínio, as microtrincas são resultantes da anisotropia do 

coeficiente de expansão térmica dos seus grãos, que crescem de forma bastante distinta 

em suas três dimensões cristalográficas – 9,8 ≤ x ≤ 11,0; 20,0 ≤ y ≤ 21,0; -3,0 ≤ z ≤ -1,4 

(×10-6) K-1 – e, assim, geram tensões residuais durante o processo de resfriamento 

[44,47,48].  

 Apesar dos benefícios proporcionados pelas microtrincas na formação da tialita 

nos compósitos alumina-titânia, como redução da condutividade térmica, da dilatação 

térmica e aumento da resistência ao choque térmico, elas são responsáveis por causar 

redução na sua resistência mecânica [49,50]. 
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Figura 5 - Exemplo de microtrincas (indicados pela seta) com aspectos intergranulares 
e intragranulares na microestrutura do Al2TiO5 (adaptado de Sobhani et al. [44]) 

 

3.5. SINTERIZAÇÃO 

 A sinterização é um método de processamento que, mediante a aplicação de 

energia térmica, visa a densificação de corpos compactos cerâmicos ou metálicos 

fabricados a partir de pós, também alterando fatores microestruturais, como tamanho 

de grão e porosidade, objetivando otimização de suas propriedades, que não poderiam 

ser atingidas somente com a conformação do corpo verde [2,3,51].  

 Há dois tipos de sinterização: em fase líquida e no estado sólido. A primeira 

ocorre quando há presença deste estado da matéria em algum dos componentes 

durante o processo de sinterização, que se solidifica durante o resfriamento e, assim, 

preenchendo melhor os espaços vazios, aumentando a densificação. Apesar de suas 

vantagens, tais como relativo baixo custo, maior rapidez e permitir bom controle 

microestrutural, tende a ter efeito negativo sobre a resistência mecânica do objeto [3,51]. 

 Algumas variáveis devem ser levadas em consideração para garantir a 

efetividade deste processo. Antes de tudo, as características dos pós envolvidos, sejam 

elas químicas – em termos de composição, homogeneidade, impureza, etc. – ou 

morfológicas – tamanho dos pós, aglomeração, qualidade da mistura, etc. No âmbito do 

processamento, os atributos compreendidos são tempo, temperatura, composição 

atmosférica, taxa de aquecimento, dentre outros. Naturalmente, os parâmetros 

estabelecidos são baseados na microestrutura a ser alcançada, conferindo ao material 
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as propriedades desejadas. Tomando como exemplo um aumento na resistência 

mecânica da cerâmica, é desejável que a microestrutura final seja uniforme, com grãos 

pequenos e, ao máximo, livres de defeito [51].  

 Para que a sinterização no estado sólido aconteça, a sua força motriz, que é a 

energia livre de superfície interfacial total do pó, deve ser reduzida, fato que pode ser 

alcançado com a redução da área de superfície dos pós ou mesmo pela eliminação das 

interfaces sólido-vapor, levando à transferência de massa. A Equação 2 descreve essa 

conjuntura através da energia do contorno de grão (γ
gb

) e da energia da superfície 

sólido-vapor (γ
sv

) 

γ
gb

 = 2γ
sv

cos
ϕ

2
 

Onde ϕ representa o ângulo diedro de equilíbrio, formado pela junção entre dois grãos, 

que é função apenas das energias interfaciais, sendo, portanto, constante e 

independente das pressões geradas no sistema. Ângulo diedro pequeno indica uma boa 

molhabilidade entre os grãos cerâmicos, facilitando a densificação [2,3,51]. 

 A sinterização inicia com um aumento da pressão de vapor e alteração na 

concentração de vacâncias por efeito da convexidade das partículas, que gera um raio 

numericamente positivo, sobre áreas côncavas, com raio negativo. Com o surgimento 

de pescoços entre partículas adjacentes, aparece uma pressão de vapor menor. Esta 

diferença entre as pressões de vapor faz com que haja transferência de massa no 

sentido da formação do pescoço, fazendo com que partículas menores desapareçam. 

No entanto, isso apenas altera o distanciamento entre os centros das partículas e o 

formato dos poros, ou seja, não afetando, por enquanto, a densidade do corpo cerâmico. 

Com efeito, a densificação tende a aumentar conforme a temperatura. Assim, as 

partículas se aproximam, fazendo com que espaços vazios sejam preenchidos através 

de transferência de massa e os pescoços se tornem contornos de grãos (CG), gerando 

retração volumétrica no material. A partir daí, ainda neste estágio chamado de inicial, a 

densidade relativa pode aumentar em até 65% [2,3]. 

 O estágio seguinte, o intermediário, é caracterizado pela continuidade do 

processo de transferência de massa, ocasionando um aumento entre 65 e 90% na 

densidade relativa, com a presença de dois fenômenos concorrentes entre si, o 

engrossamento de grãos (coarsening) e a densificação. Nessa fase, a microestrutura 

possui poros conectados e grãos em formato de dodecaedro [2,3]. 

Equação 2 
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 No estágio final, os poros, que perdem suas conexões, e os contornos de grão 

ganham mais mobilidade até alcançar uma densidade máxima. Concomitantemente, os 

grãos crescem, envolvendo e anexando os grãos menores. O crescimento de grãos é 

marcante nesta etapa, porém depende não somente da temperatura, mas 

principalmente do tempo. [2,3] 

 
Figura 6 - Estágios de sinterização. (a) estágio inicial; (b) final do primeiro estágio, com 
formação de pescoço entre as esferas; (c) estágio intermediário, com enclausuramento 
de poros e grãos adquirindo formato dodecaédrico; (d) estágio final, com contato efetivo 
entre os dodecaedros pelas pontas e poros com formato tetraédrico (adaptado de 
Barsoum [3]) 

 Vale ressaltar ainda, que na preparação do corpo de prova é importante que os 

pós sejam finos, de modo a evitar crescimento irregular dos grãos e aumentar a área 

superficial, que, por conseguinte, diminui a energia livre de superfície, aumentando a 

força motriz de sinterização. Contudo, uma redução muito grande pode ser nociva, uma 

vez que forças de superfície passam a atuar com mais intensidade, diminuindo a força 

motriz no sistema e induzindo as partículas à aglomeração, que são difíceis de eliminar 

durante o aquecimento [52–54].  

corpo sob 

sinterização 

espaço  

dos poros 

poros isolados 

(a) (b) 

crescimento 

do pescoço 

(c) (d) 
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 Ademais, quanto maior e melhor distribuída for o gradiente de densidades, 

melhor será a compactação do material final. Uma boa escolha do tipo e da magnitude 

de tensão aplicada também são primordiais. Em muitos casos, ainda se faz uso de um 

composto ligante, para auxiliar na adesão das partículas [54]. 

3.5.1.Sinterização Parcial 

 Afirmar que um corpo cerâmico foi sinterizado parcialmente significa que ele não 

atingiu o estágio final de sinterização, onde sua densidade ultrapassaria os 90%. 

Normalmente é colocada como uma técnica para desenvolver materiais com tamanho 

e quantidade de poros controlados, incluindo esponjas cerâmicas, através de uma 

sinterização a temperaturas e tempos mais curtos. Nela, os poros que são fruto do 

processo de empescoçamento dos grãos tendem a possuir um tamanho padrão de duas 

a cinco vezes menor com relação ao tamanho das partículas de pó utilizadas. 

Efetivamente, a quantidade e tamanho de poros também é reduzida conforme há 

aumento da temperatura de sinterização. Sendo assim, a microestrutura final tem 

propensão de ser aleatória e formada por poros fechados e provavelmente 

interconectados [3,29,55–57]. 

 

3.6. POROSIDADE 

 Os poros são fases inerentes às cerâmicas, como resultado do uso de pós na 

fabricação. Apesar de a sinterização intencionar a densificação do corpo cerâmico com 

consequente eliminação dos poros, esse procedimento possui certas limitações, 

tornando-se impossível alcançar 100% de densificação através de métodos 

convencionais. Uma das explicações para isso é que, conforme a temperatura e o tempo 

de sinterização aumentam, ao alcançar cerca de 99% de densificação, a difusão de 

contornos de grão é posta em segundo plano, permitindo aumento do tamanho dos 

poros no estágio final de sinterização [2,51].  

  A porosidade exerce grande influência sobre muitas das propriedades desta 

classe de materiais. Altos índices tendem a reduzir o peso e as condutividades elétricas 

e térmicas, bem como a aumentar a permeabilidade de fluidos do corpo cerâmico, 

propriedades desejáveis para aplicações em suportes catalíticos e isolantes térmicos e 

elétricos. Entretanto, acarretam em profunda redução da resistência mecânica através 

do módulo de elasticidade, pelo fato dos poros se comportarem como concentradores 

de tensão, fator que é atenuado com o aumento do tamanho destes. De modo contrário, 

as cerâmicas com baixíssima porosidade são desejadas em aplicações que requerem 
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alta solicitação mecânica. Portanto, é sensato que se busque contrabalancear a 

porosidade com a resistência mecânica, de modo a se extrair a melhor combinação de 

propriedades possível de um determinado material, geralmente tentando alcançar a 

maior resistência com a menor porosidade possível [2,51,56,58,59]. 

 Os poros podem ser abertos ou fechados, ou seja, interconectados com a 

superfície ou não. Os abertos respondem a quase à totalidade da porosidade em corpos 

cerâmicos verdes, sendo gradativamente reduzido durante o processo de sinterização, 

transformando-se em poros fechados. Uma vez que propiciam a permeabilidade de 

fluidos, são importantes para fins catalíticos. Contrariamente, são desfavoráveis ao 

isolamento térmico – uma vez que adicionam o efeito convectivo dos gases ao processo 

de transferência de calor, aumentando a condutividade térmica do material – e à 

resistência mecânica, visto que tendem a concentrar uma quantidade maior de tensões. 

A extinção deste tipo de porosidade usualmente ocorre quando o material atinge 95% 

de densificação. Por sua vez, poros fechados otimizam o isolamento térmico e tendem 

a ter efeito menos nocivo sobre as propriedades mecânicas, dado que funcionam como 

barreiras à condução térmica e concentram menos tensão com relação aos poros 

abertos [2,56]. 

 Logo, é procedente conceber que o aumento da densificação, que está 

relacionada à sinterização, melhora a resistência mecânica da cerâmica, uma vez que 

os poros abertos vão sendo eliminados e os fechados vão tendo seus tamanhos 

reduzidos. Portanto, no tocante à sinterização parcial, haverá permanência de boa parte 

de poros abertos, que tende a reduzir consideravelmente a resistência mecânica do 

corpo de prova, com relação a um mesmo que passa por um processo de sinterização 

completa. 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

4.1. DIAGRAMA DE FASES E FORMAÇÃO DE AL2TIO5 

 Os compósitos alumina-titânia sempre foram amplamente pesquisados na 

comunidade científica, cujos fatores de motivação vão desde a formação de titanato de 

alumínio através de sinterização completa, principalmente para aplicações tecnológicas 

de alta temperatura, até o uso de sinterização parcial e outros diversos métodos de 

processamento para a obtenção de corpos porosos, usualmente utilizados em 

purificação de efluentes pela fabricação de suportes catalíticos [7]. 

 A primeira grande questão que surgiu na pesquisa sobre o sistema cerâmico 

Al2O3-TiO2 foi sobre a temperatura de formação de Al2TiO5. O primeiro diagrama de 

fases foi proposto em 1968, por Goldberg [60], que expunha a formação de titanato de 

alumínio a 1180 °C, conforme Figura 7. 

 
Figura 7 - Diagrama de fases proposto por Goldberg em 1968 [60], demonstrando 
temperatura de formação de Al2TiO5 a 1180 °C (Aball [45]) 

 Entretanto, em 1988, 20 anos depois, Freudenberg [7] propôs uma reformulação 

deste, que pôde ser visto na Figura 3, considerando como 1280 °C a temperatura de 

formação de Al2TiO5, totalizando uma diferença de 1000 °C. De fato há formação de 

tialita em torno de 1180 °C, conforme proposto por Goldberg, porém, a fase formada 

nesse caso é metaestável, se decompondo novamente e quase que instantaneamente, 

enquanto que Freudenberg apenas leva em conta a formação estável de tialita, que 

ocorre a partir de 1280 °C. Mesmo sendo apenas uma diferença entre as premissas 
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utilizadas para a confecção do diagrama, é mais comum a utilização do diagrama de 

fases reformulado por Freudenberg [6]. 

 A cinética de formação de tialita ainda é fruto de discussão na literatura. 

Rendtorff et al. [61] reporta um estudo sobre a energia de ativação para a formação 

dessa fase a partir de compósitos alumina-titânia com proporções iguais de massa, 

estudando, sobretudo a influência da taxa de aquecimento. Através de análise 

termogravimétrica diferencial (DTA), foi constatado que o aumento dessa taxa aumenta 

a temperatura de formação de titanato, ou seja, quanto maior a taxa, mais distante a 

temperatura de formação de titanato fica da temperatura teórica de reação, devido à 

queda da energia de ativação aparente. São apresentados três estágios de formação 

do Al2TiO5, sendo um primeiro mais lento, dado pelo tempo de nucleação da nova fase, 

para que ela seja suficientemente estável e, assim, apta ao crescimento; um segundo, 

mais rápido, dado pela alta taxa de reação e crescimento dos grãos já formados; e uma 

terceira, similar à primeira, com nucleação de sítios que ainda não teriam reagido.  

 

4.2. COMPÓSITOS Al2O3-TiO2 

 Pesquisas sobre compósitos com adição de titânia a uma matriz de alumina são 

recorrentes na literatura, devido aos benefícios que baixíssimos teores de TiO2 podem 

proporcionar a uma matriz de Al2O3, que vão desde a redução na temperatura de 

sinterização, para o caso de dopagem, até a otimização nas propriedades físicas e 

termomecânicas para teores maiores, formando Al2TiO5. A título de exemplo, Lahiri et 

al. [62] compararam os óxidos de magnésio e titânio como dopantes (de 0,25 a 1,0% de 

teor de massa) em matriz de alumina, sinterizando a 1700 °C. Foi encontrado que a 

incorporação de apenas 1,0% de titânia à matriz reduziu a temperatura de sinterização, 

enquanto que o MgO a aumentou. Consequentemente, o TiO2 também se sobressaiu 

no tocante à redução da porosidade, permitindo a chegada ao estágio final de 

sinterização a 1550 °C, se mostrando como um excelente agente densificador. 

 Seguindo-se com baixos teores de adição, Silva et al. [38] estudaram amostras 

com adjunção de 1 a 14% de titânia à alumina, preparadas por freeze-casting, 

sinterizando entre 1100 e 1500 °C. O efeito na densificação só foi considerável até 4% 

de adição, passando a se manter constante até 14%. Dessa forma, a resistência à flexão 

maior foi encontrada para 4%, sofrendo redução para os demais teores quando a 1500 

°C, e para 7% com 1300 °C. A redução acima desses fatores vem com o aumento da 
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proporção de tialita encontrada, que resultou em maiores concentrações de 

microtrincas, diminuindo a resistência do material.   

 Um estudo de Abbasian e Omidvar-Askary [16], através da adição de 0,4% em 

massa de titânia nanométrica em concretos refratários com alto teor de alumina, 

investigou as propriedades físicas, relacionadas a densidade e porosidade, e algumas 

propriedades mecânicas, como resistência à compressão, após sinterização a 1000, 

1350 e 1550 °C. A titânia foi efetiva em todas as temperaturas para a melhora da 

resistência dos refratários, porém, a 1550 °C foi verificado um aumento muito forte da 

densidade do material, o que o torna mais pesado. Esta quantidade de TiO2 foi 

insuficiente para a formação de tialita no material final. 

 Não obstante, a titânia também vem a ser benéfica quando adicionadas a outros 

compósitos de matriz de alumina. O estudo de Manshor et al. [34] procurou entender o 

efeito da incorporação de vários teores diferentes de titânia sobre a microestrutura e 

propriedades mecânicas de compósitos alumina contendo 20% em massa de zircônia 

(ZrO2), sinterizados a 1600 °C. Independentemente da presença de zircônia, houve 

formação de tialita a partir de 5% de TiO2 na estrutura. Essa mesma quantidade de 

adição fez com que os grãos da matriz parassem de crescer, bem como reduziram a 

dureza e a densidade absoluta do material final, sendo esse último reflexo da menor 

densidade da nova fase.  

 De modo similar, Nath e Tripathi [63], também objetivou compreender o efeito da 

adição de baixos teores de TiO2 em compósitos Al2O3-ZrO2, assim como em Al2O3-Cr2O3 

(alumina-céria), na microestrutura e propriedades térmicas e mecânicas do material. 

Foram, então, fabricados corpos de prova por suspensão utilizando-se um polímero 

aglutinante no processo. Assim como Manshor et al. [34], constatou que adições de até 

3% foram bastante significativas do ponto de vista de aumento do tamanho de grãos e 

otimização das propriedades térmicas e mecânicas. 

 Ainda se referindo a compósitos de alumina-zircônia e céria, dois estudos de 

Khaskhoussi et al. [36,37] averiguaram o efeito da adição de até 10% em massa de 

titânia, utilizando prensagem e sinterização a 1400 °C. No primeiro [36], foi sugerida boa 

afinidade entre a alumina e a titânia no sistema, devido ao grande aumento de 

densidade promovido, explicado pela substituição de cátions na rede cristalina da 

matriz. Assim, a titânia além de promotora de densificação da alumina, também foi posta 

como controladora de porosidade intragranular, enquanto não houvera surgimento de 

titanato de alumínio. No segundo [37], a adição de titânia teve papel crucial nas 
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alterações das propriedades mecânicas. A incorporação de 5% foi tida como valor ótimo 

nesse caso. Dobrando-se o teor de TiO2, obteve-se queda à metade da dureza e de 

quase 5,5 vezes para a resistência mecânica e módulo de elasticidade. Um dos 

argumentos para o ocorrido, foi o alto crescimento dos grãos de alumina e zircônia, 

promovidos pela titânia. 

 O efeito do tamanho dos pós precursores também deve ser levado em conta não 

somente para garantir a boa confecção e a integridade do material, mas também para 

otimizar suas propriedades e sinterabilidade. Um exemplo deste caso foi o estudo de 

Xu-Guo et al. [10], que fabricaram corpos cerâmicos de alumina contendo 1,5% em peso 

de titânia através de prensagem isostática com pós de tamanhos nanométricos e 

micrométricos, sinterizados em temperaturas de 1300 a 1500 °C, com intervalos de 50 

°C, visando estudar o efeito do tamanho de pós sobre a densidade e a dureza do 

material final. Foi verificado que esses dois fatores sobrem influência do tamanho inicial 

dos pós utilizados, sendo que as partículas nanométricas densificaram o material a 

temperaturas mais baixas, além de proporcionarem maior dureza, por intensificarem o 

fluxo de íons Ti4+ para a rede cristalina do Al2O3. O estágio final de sinterização foi 

alcançado a 1450 °C. Para os pós micrométricos, mesmo a 1500 °C não foi possível 

atingir o mesmo valor. 

 Ainda no âmbito dos pós precursores, Sobhani et al. [64], através da comparação 

entre um corpo de alumina e um com adição de 20% em massa de titânia, investigou 

alterações nas propriedades mecânicas e na microestrutura do material. A primeira 

constatação foi a de que a dimensão dos pós não interferiu na formação final de tialita, 

uma vez que toda a titânia reagiu em ambos os casos. Entretanto, como já previsto, os 

pós nanométricos proporcionaram melhores resultados. Com foco na tenacidade à 

fratura, as microtrincas formadas foram as principais responsáveis pelo aumento desta 

variável mecânica. Yu et al. [65], além de afirmar o mesmo, ainda pôs que a presença 

de TiO2 reduz a porosidade e o número de poros no material. No tocante à elaboração 

de recobrimentos de alumina-titânia, o princípio permanece o mesmo [66]. 

 Alguns pesquisadores também buscam a formação de compósitos Al2O3-Al2TiO5 

a partir do sistema Al2O3-TiO2. Alves et al. [35], seguindo por esta vereda, utilizou a 

proporção molar de 3 : 1 de Al2O3-TiO2 e temperaturas de sinterização de 1300 a 1600 

°C por 2 h e a 1600 °C por 10 h. Com relação às fases presentes, foi detectado titanato 

de alumínio a partir de 1400 °C, independente da moagem como preparação dos pós. 

No caso, a moagem influenciou apenas no alcance de desaparecimento total de TiO2 a 

1400 °C, indicando que a redução do tamanho das partículas aumenta a reatividade do 
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sistema. De modo igual, a densidade relativa também foi maior quando utilizados pós 

moídos, chegando a 85%, fazendo com que fosse diminuída a temperatura de 

sinterização. Analogamente, a dureza medida foi maior de modo proporcional à 

temperatura.  

 A produção de titanato de alumínio a partir de compósitos alumina-titânia é 

normalmente utilizada para aplicações em altas temperaturas, devido à sua grande 

resistência ao choque térmico e baixa condutividade térmica. Em contrapartida, a 

resistência mecânica tende diminuir, devido à presença de microtrincas no material, 

inerente à reação no estado sólido formadora de Al2TiO5. Kim et al. [67] fabricaram 

titanato de alumínio a partir de compósito equimolar de alumina-titânia, prensado 

uniaxialmente. Foram utilizadas temperaturas de sinterização de 1500, 1550 e 1600 °C 

sob taxa de aquecimento de 5 °C/min, com 2 h na temperatura máxima, onde também 

estudou a adição de SiO2 (mulita), ZrO2 e MgO à composição. Além da forte 

dependência do titanato de alumínio com a temperatura de sinterização sobre suas 

propriedades mecânicas, tendendo a ocorrer redução devido ao aumento de defeitos, a 

adição dos três componentes simultaneamente foi efetiva para estabilizar a resistência 

à flexão entre 1100 e 1200 °C. 

 Ewais et al. [49] estudaram o efeito da formação de titanato de alumínio a partir 

de rejeitos de alumínio e minério de rutilo em lugar de pós precursores tradicionais. 

Logicamente, o efeito da adição de rutilo afetou as propriedades da tialita formada. 

Através de uma sinterização a 1350 °C, além dos diferentes teores de rutilo, os tempos 

em isoterma foram analisados, concluindo 4 h como sendo o tempo ideal dentre os 

avaliados (2 a 6 h), melhorando as propriedades mecânicas e reduzindo a porosidade 

e o coeficiente de expansão térmica. Foi dado como composição ideal a quantidade de 

30% de rutilo, produzindo um material mais denso, sendo efetivo na sinterização do 

material. A queda nas propriedades mecânicas a partir de 6h de sinterização é atribuída 

ao fenômeno de engrossamento de grãos, levando a uma menor densificação no 

material. 

 Bakhshandeh et al. [68] estudou a capacidade fotocatalítica da tialita para 

comparar com a titânia, que é tida como um dos melhores materiais para esse tipo de 

aplicação. Para isso, utilizou temperaturas de até 1000 °C em amostras fabricadas pelo 

método sol-gel. Foi concluído que a tialita tem potencial de ter propriedades 

fotocatalíticas superiores à da anatase, com alta capacidade de fotodegradação. 

Normalmente esta propriedade visa fabricação de membranas de suporte catalítico. 
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5. METODOLOGIA 

 Para a confecção dos corpos de prova deste trabalho, foram utilizados pós de 

Al2O3 reativa (Alcoa, 98,0% de pureza), denominados AR, e TiO2 (Merck, 99,0% de 

pureza), denominados TA. Eles passaram, individualmente, por processo de moagem 

em moinho planetário de alta energia Restch PM 100 por 4 horas sob rotação de 250 

rpm com bolas de zircônia, visando a redução e uniformização na distribuição de 

tamanho das partículas, com a intenção de otimizar a sinterização [52,53]. Os pós 

moídos foram renomeados AR4 e TA4. 

 A maioria dos experimentos aqui descritos foi realizada no Departamento de 

Ciência e Engenharia de Materiais (DCEM) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 

localizado na cidade de São Cristóvão, Sergipe. 

 

5.1. ANÁLISE POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 A caracterização das fases dos pós precursores e compósitos sinterizados foi 

feita por difração de raios X (DRX), pelo método do pó, em equipamento Shimadzu LabX 

XRD 6000, utilizando fonte de radiação monocromática Cu-Kα (λ = 1,54 Å), operando 

em 40 kV e 30 mA. Essa etapa foi conduzida em modo tempo fixo (fixed time), numa 

faixa de 10 a 80° (2θ) com passo de varredura de 0,02° e tempo de contagem 2,0 s, de 

modo a possibilitar refinamento através do método Rietveld. 

5.1.1.Refinamento pelo método Rietveld  

 Os resultados dos difratogramas sofreram refinamento estrutural via método 

Rietveld através do software X’Pert HighScore Plus. Esse método visa o ajuste de um 

difratograma obtido experimentalmente em função da curva de picos teóricos através 

de parâmetros matemáticos, levando em conta as fases presentes e os ruídos de fundo 

[69].  

 Há dois principais parâmetros que definem um bom refinamento: o GoF 

(goodness-of-fit) e o Rwp (R-weighted pattern). No caso do primeiro, valores ótimos de 

refinamento estão entre 1 e 5. No segundo, apesar de valores cada vez menores 

significarem melhor qualidade no procedimento, normalmente valores entre 10 e 20% 

configuram um bom ajuste [69,70]. 
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 Através dessa etapa foi possível a obtenção dos parâmetros de rede, dos planos 

cristalográficos correspondentes aos picos e da porcentagem de Al2TiO5 formado na 

sinterização.  

 

5.2. ANÁLISE GRANULOMÉTRICA 

 Foi realizada análise de área de superfície, distribuição e de tamanho de 

partícula por difração a laser emitida a comprimento de onda de 466 nm (azul) via LED, 

em equipamento Malvern MasterSizer 2000E, com acessório Hydro 2000MU acoplado. 

Esta etapa envolveu a dispersão de uma pequena quantidade de pó em meio 700 mL 

de água deionizada (meio dispersante) até que se apontasse cerca de 10% de 

obscurecimento de laser, sob bombeamento de fluxo de 2200 rpm com ultrassom a 1,8 

kHz, para auxiliar na dispersão das partículas. O equipamento realizava três medidas 

em intervalos de 3 s entre cada uma e apresentava a distribuição média. O índice de 

absorbância utilizado foi de 0,1 em ambos os casos, enquanto que os de refração foram 

1,78 para a alumina [2] e 2,45 para a titânia (anatase) [71], valores já bem estabelecidos 

na literatura, compatíveis com os que constavam na lista de padrões do software.  

 

5.3. CONFORMAÇÃO DOS CORPOS DE PROVA 

 A conformação dos corpos de prova se deu através do procedimento de 

prensagem uniaxial, que é um dos métodos mais utilizados para conformação de 

cerâmicas devido a, sobretudo, seu baixo custo. Ele envolve a aplicação de uma carga 

de compressão sobre o êmbolo móvel de molde metálico (matriz) durante um certo 

tempo através de uma prensa hidráulica, de forma automática ou manual. Com isso, é 

obtido um corpo compacto, denominado corpo verde, que possui baixíssima resistência 

mecânica, sendo necessário processo de sinterização. Para auxiliar no procedimento, 

pode ser utilizado uma substância ligante, para facilitar a adesão entre as partículas 

[54].  

5.3.1.Preparação do ligante 

 Sabendo dos efeitos benéficos da adição de um ligante aos pós para a 

prensagem uniaxial, foi fabricado um ligante à base de PVA (poliacetato de vinila) e 

elitenoglicol, efetivo na conformação de aluminas [54,72]. 

 A concepção do ligante envolveu 135 mL de água deionizada num béquer, 

aquecidos e mantidos a 70 °C em banho de silicone líquido. Com a estabilização da 



22 
 
 

temperatura, 9 g de álcool polivinílico (PVA, Neon Comercial Ltda.) foram adicionados 

gradativamente, sob agitação por 60 minutos. Após a completa dissolução do PVA, o 

aquecimento foi desligado. Ao atingir a temperatura ambiente (aproximadamente 25 °C), 

foram adicionados 5,4 mL de etilenoglicol (PM 62,07, Ecibra-Cetus Ltda.), mantendo-se 

a agitação por mais 10 minutos até a finalização do procedimento e armazenamento da 

solução em recipiente vítreo fechado. 

5.3.2.Preparação do compósito Al2O3-TiO2 

 A preparação envolveu a elaboração de 07 corpos de prova de 5 g cada, onde, 

inicialmente, os pós de alumina e titânia eram secos em estufa a 110 °C por 2 horas. 

Em seguida, foram colocados em jarra de aço inox revestida, juntamente a esferas de 

zircônia (ZrO2) de 5 mm de diâmetro e o ligante, na proporção de 3% da massa total de 

pós. Com a jarra fechada e introduzida no moinho planetário, era iniciado o 

procedimento de mistura a 150 rpm por 10 minutos. Efetivamente, com o propósito de 

se produzir quantidade de CPs suficiente para as diferentes temperaturas de 

sinterização, foi fabricado um total de 42 amostras. 

Tabela 1 - Proporção e massa dos componentes do sistema para conformação de 01 
(um) corpo verde 

Componente Proporção (%) Massa (g) 

Al2O3 70 3,5 

TiO2 30 1,5 

PVA-Etilenoglicol +3 0,15 

 Após o procedimento de mistura, os pós passaram por peneiramento em malha 

de náilon de #20 mesh, pretendendo a desagregação. Em seguida, eram pesados 5 g 

de modo a serem colocados numa matriz de prensagem uniaxial de aço inox. 

5.3.3.Prensagem uniaxial 

 A prensagem uniaxial para compactação dos CPs foi efetuada em prensa 

hidráulica sob carga de 100 MPa, aplicada por 30 s, em matriz cilíndrica de aço inox, 

com diâmetro interno de 20 mm. Cada amostra compactada continha aproximadamente 

5 g de pó, intencionando uma baixa relação entre sua altura (h) e diâmetro (d). Estes 

parâmetros foram afixados depois de tentativas anteriores de conformação com maior 

massa de mistura, onde a maioria dos CPs quebrava. 

 O diâmetro e a altura de cada cilindro foram aferidos com paquímetro (erro ± 

0,05 mm), obtendo-se 5 medidas para o diâmetro e 10 para a altura de cada um, em 
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seguida calculando um valor médio com respectivo desvio padrão. Assim, passou a ser 

possível determinar a relação h/d, a densidade geométrica (DG) dos corpos verdes com 

a Equação 3. Ainda, a retração volumétrica (RetV) foi calculada para cada CP a partir 

da Equação 4, com as dimensões médias dos CPs (d̅ e h̅) antes e depois da 

sinterização. A altura e diâmetro obtidos do corpo verde eram subscritas com “0” e os 

obtidos do corpo sinterizado eram sobrescritos com uma linha. Média e desvio padrão 

foram calculados para ambos os casos. 

DG = 
m

π ⋅ d² ⋅ h
4

 

RetV (%) = 
(d̅0² ∙ h̅0 ) -(d̅'² ∙ h̅')

(d̅0² ∙ h̅0)
 

 Antes de se chegar a estes parâmetros de conformação, foram tentados diversos 

outros, alterando-se a carga de prensagem entre 100 e 150 MPa, variando-se o tempo 

de carga de 30 e 60 s, sem ou com 3% de ligante e utilizando-se ou não adição de ácido 

esteárico (AE, (CH3)(CH2)16COOH) como lubrificante sólido na proporção de 1% em 

massa [54]. Cargas acima de 100 MPa e/ou tempos de carga de 60 s resultavam na 

quebra dos CPs, independentemente dos outros parâmetros, e corpos verdes sem 

ligante se despedaçavam facilmente. Para saber o efeito da adição de AE ao CP, foram 

confeccionados mais 14 corpos de prova e realizou-se análises geométricas com 

medição por paquímetro e ensaio de imersão a fim de saber se sua adição seria benéfica 

ou não no tocante à redução da porosidade. 

 

5.4. ANÁLISE TÉRMICA 

 Foram realizadas análise termogravimétrica (TG) e análise térmica diferencial 

(differential thermal analysis, DTA) em equipamento NETZSCH STA 449 F1 Jupiter de 

forma simultânea, tendo alumina como material de referência. A temperatura máxima 

desta análise foi 1250 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C/min em atmosfera de N2, 

utilizando-se 28,8 mg de massa de pó do sistema A30T em cadinho de alumina, 

contendo uma quantidade maior de ligante com relação à utilizada para conformação, 

para que os eventos térmicos relativos a este sejam melhor evidenciados. As curvas 

foram analisadas a partir de 200 °C devido ao tempo que o equipamento levou para 

estabilizar a taxa de aquecimento, utilizando curvas térmicas como referência, 

realizadas no equipamento com o cadinho vazio. As curvas térmicas completas 

Equação 4 

Equação 3 
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encontram-se no APÊNDICE C – Taxa de aquecimento do equipamento de 

termogravimetria NETZSCH STA 449 F1 Jupiter, CURVAS TG-DTG-DTA A PARTIR DE 

23 °C e curvas de referência e TÉRMICAS. 

 A técnica TG verifica a variação de massa do sistema em função do tempo de 

ensaio, ou seja, em função da mudança de temperatura. A medida é feita em 

comparação a um padrão inerte, onde a alteração da massa é aferida a partir de uma 

balança contida no equipamento. Através desse teste, é possível também a aquisição 

de uma curva termogravimétrica derivada (derivative thermogravimetry, DTG), que é 

calculada a partir da derivada primeira da massa sobre a temperatura, permitindo 

observar mudanças nas taxas de perda de massa na amostra [3,73].  

 A DTA verifica variações de temperatura na amostra em comparação com o 

padrão. Assim, é possível investigar alterações químicas e físicas no material, desde 

reações a transições de fase, a partir das oscilações na curva e categorizá-las 

qualitativamente em exotérmicas ou endotérmicas [73]. 

 O equipamento fornece os valores de variação de temperatura e tempo, que 

podem ser colocados no eixo das abcissas, e valores de porcentagem de perda de 

massa (TG), DTA (em µV/mg) e DTG (dm/dT), a serem postos nos eixos das 

coordenadas. Os gráficos foram plotados no software OriginPro 8®, da desenvolvedora 

OriginLab.  

 

5.5. SINTERIZAÇÃO  

 Foram conduzidas sinterizações em seis diferentes temperaturas: 1100, 1150, 

1200, 1250, 1300 e 1400 °C, sob taxa de aquecimento de 5 °C/min, com 4 horas de 

isoterma na temperatura máxima, em atmosfera de ar estático. As sinterizações de 1100 

a 1250 °C foram conduzidas em Forno Jung F1300, enquanto que as de 1300 e 1400 

°C foram em Forno INTI FE-1700, no Laboratório de Materiais e Produtos Cerâmicos do 

Departamento de Engenharia de Materiais, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

em João Pessoa, na Paraíba. 

 Desta forma, as amostras foram nomeadas segundo sua respectiva temperatura 

de sinterização, de AT1100 a AT1400, e tiveram suas propriedades físicas e 

microestruturais avaliadas. Os CPs que sofreram adição de ácido esteárico foram 

sinterizados a 1100 e 1200 °C e, por sua vez, denominados ATE1100 e ATE1200, 

respectivamente. 
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 As temperaturas escolhidas para este estudo, segundo a literatura, não tendem 

a sinterizar o material por completo, o que permitirá um melhor estudo sobre a influência 

do histórico térmico nas propriedades físicas e na microestrutura. 

 

5.6. ENSAIO DE IMERSÃO 

Com o intuito de se obter resultados para densidade e porosidade aparentes, 

foram conduzidos ensaios de imersão dos corpos sinterizados conforme a norma ASTM 

C373-18 [74], que se baseia no princípio de Arquimedes. Para a aquisição dos 

resultados, faz-se necessária a tomada de três medidas diferentes de massa em 

condições distintas. 

Para determinação da massa a seco (mD), os CPs foram colocados em estufa a 

vácuo, a 150 °C por um mínimo de 24 h. Posteriormente, as amostras eram colocadas 

em béqueres com água deionizada para aquecimento a temperatura de ebulição por 5 

h. Após este intervalo, o aquecimento era cessado e os CPs permaneciam na mesma 

água por um período de 24 h.  

O próximo passo, para determinação da massa suspensa (mS), consistiu na 

montagem de um sistema suspenso, com uma cesta ligada a uma haste metálica sobre 

uma balança. Sem interferência na pesagem, era colocado um recipiente com água 

deionizada, no qual a cesta ficava submersa. Assim, era feita a tara da balança, apenas 

sob a influência da diferença entre o peso e o empuxo na cesta, por ação do líquido. 

Por conseguinte, a mS era medida colocando o CP sobre a cesta. 

Por fim, a aferição da massa saturada (mM) foi conduzida utilizando-se um pano 

de microfibra úmido – sendo a massa do pano úmido o dobro da massa do mesmo pano 

seco –, para retirada de toda a água visível da superfície da amostra. Imediatamente, o 

CP era posto na balança. 

A partir destas três etapas, foi possível o cálculo da porosidade aparente (p), 

densidade aparente (D) e a densidade relativa aparente (DR) consoante as Equações 5, 

6 e 7 [74]. 

p = (  
mM - mD

mM - mS

  )  × 100% 

D = 
mD

mM - mS

 

Equação 5 

Equação 6 
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DR = 
D × (mD  -  mS)

mD

 × 100% = p - 100% 

 A porosidade permite entender a porcentagem de poros no volume do corpo 

sólido; a densidade aparente indica a relação entre a massa e o volume da amostra e a 

densidade relativa aparente, que é inversamente proporcional a p, possibilita 

entendimento sobre a porcentagem de densidade alcançada com relação a um CP livre 

de poros [74].  

  

5.7. CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA 

DE VARREDURA 

Os CP sinterizados foram fraturados, metalizados com prata (Ag) em todas as 

faces e fixados em fitas dupla-face de carbono, em equipamento KURT J. LESKER 108. 

As imagens por microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram realizadas em 

equipamento JEOL JSM-5700F, utilizando emissão e detector de elétrons secundários, 

com tensão do filamento de 15 a 20 kV e valor de spot size 30. Previamente, os CPs 

tiveram uma das faces lixadas com lixas d’água de granulometrias de 320 a 1200. Foram 

analisadas suas superfícies polidas e de fratura, avaliando-se tamanho, superfície e 

disposição de grãos, bem como a morfologia de poros. 

Para avaliação de grãos com tamanhos expressivamente desiguais e disposição 

de titânia na matriz de alumina, também foi efetuada análise por espectroscopia de 

energia dispersiva (energy dispersive spectroscopy, EDS) a fim de diferenciar 

qualitativamente sua natureza química, verificando a presença dos elementos Al e Ti. 

Para tanto, foi diminuída a tensão do filamento para 5 a 10 kV e o spot size foi 

aumentado para valores entre 68 e 75.  

A caracterização do tamanho dos grãos foi realizada através do software ImageJ 

por amostragem, tomando-se 20 medidas para grãos de cada componente do 

compósito em três imagens de locais diferentes e distantes entre si, a partir das vistas 

de topo, totalizando 60 medidas. As escalas utilizadas foram as mesmas anexas às 

imagens, que provêm do próprio equipamento de microscopia. Os dados foram plotados 

no OriginPro 8® e utilizada plotagem estatística de dados, em formato de histograma, 

adicionando-se uma curva normal, para se obter o tamanho médio dos grãos. Essa 

mesma metodologia foi adotada para a medida das microtrincas apresentadas. 

Equação 7 
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Utilizou-se análise estatística ANOVA de um fator com teste complementar post 

hoc de Bonferroni, realizado através do software IBM SPSS para avaliar diferença 

estatística significativa – nível 5% – entre os tamanhos de grãos da matriz e as 

densidades relativas aparentes de cada corpo de prova, visando entender melhor o 

processo de sinterização a partir do comportamento morfológico do compósito. 

Os grãos que possuíam tamanhos muitos destoantes dos demais não foram 

incluídos nas análises supracitadas, sendo analisados separadamente devido a suas 

baixas ocorrências. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. CARACTERIZAÇÃO DOS ÓXIDOS PRECURSORES 

6.1.1.Difração de raios X e refinamento Rietveld dos pós precursores 

 O primeiro passo foi a caracterização das fases dos pós precursores através de 

análise de DRX, visando assegurar a fiabilidade das análises dos resultados. Os 

difratogramas estão representados nas Figuras 8 e 9, com seus respectivos padrões e 

planos cristalográficos para cada pico detectado.   

 
Figura 8 - Difratograma representando o refinamento pelo método Rietveld do pó 
precursor de alumina reativa (AR), demonstrando o padrão para fase α-Al2O3, diferença 
entre os perfis teórico e experimental e picos com respectivos planos cristalográficos, 
em ordem ascendente. 
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Figura 9 - Difratograma representando o refinamento pelo método Rietveld do pó 
precursor de titânia (TA), demonstrando o padrão para fase anatase, diferença entre os 
perfis teórico e experimental e picos com respectivos planos cristalográficos, em ordem 
ascendente 

 A alumina reativa apresenta fase α, que tem estrutura cristalina coríndon, 

baseada no modelo hexagonal compacto. A titânia apresenta fase anatase, possuindo 

estrutura tetragonal, que é baseada no modelo cúbico de corpo centrado, porém 

apresentando distorções que resultam no alongamento dos seus parâmetros de rede a 

e b, tornando-os diferentes de c [4]. Tendo em vista os procedimentos térmicos adotados 

neste estudo, que ultrapassam 1100 °C, é lógico de se imaginar que o TiO2 deverá 

passar por uma mudança de fase – de anatase para rutilo – conforme já anteriormente 

exposto.  

 Os parâmetros de rede e refinamento para AR e TA, obtidos através do 

refinamento Rietveld, estão inseridos na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Parâmetros globais de refinamento e de rede para refinamento por método 
Rietveld dos pós precursores 

Precursor GoF 
Rwp 

(%) 

a 

(Å) 

b 

(Å) 

c 

(Å) 
α β γ 

Alumina Reativa 3,10587 12,72769 4,75 4,75 12,98 90° 90° 120° 

Titânia 2,20433 15,10368 3,78 3,78 9,50 90° 90° 90° 

Tais valores confirmam dados teóricos para a estrutura cristalina das cerâmicas 

utilizadas, com AR hexagonal e TA tetragonal, ambos com a = b ≠ c e com ângulos entre 

os eixos de 90° para α e β, com γ = 120° para AR e 90° para a TA [2]. 

6.1.2.Análise granulométrica 

 A análise por difração a laser permitiu a aquisição dos dados de tamanho das 

partículas dos pós precursores, situados na Tabela 3, e das distribuições 

granulométricas, representados na Figura 10. As variáveis de saída são dadas no 

formato dx, com x(%) = 10, 50 ou 90, que significa que há uma porcentagem x de 

partículas com tamanho igual ou menor ao apresentado em dx. Assim sendo, d50 

representa o tamanho médio de partículas [54]. 

Tabela 3 - Relação de d10, d50 e d90 com a respectiva redução pós moagem por 4h 

Precursor d10 (µm) d50 (µm) d90 (µm) 

AR 1,54 4,87 36,43 

% de Redução  20,8% 30,6% 76,0% 

AR4 1,22 3,38 8,75 

TA 0,40 0,96 74,00 

% de Redução 15,0% 14,6% 78,20% 

TA4 0,34 0,82 16,13 
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Figura 10 – Distribuição granulométrica dos pós de (a) AR, (b) AR4, (c) TA e (d) TA4 
através da porcentagem de volume. A curva azul significa a porcentagem de partículas 
no eixo vertical abaixo do tamanho indicado no eixo horizontal, donde as setas indicam 
os valores de d50. 

 Pode-se constatar uma distribuição granulométrica irregular, com ambas as 

classes de pó apresentando variedade de partículas tanto de ordem submicrométrica 

quanto da ordem de 30 e 70 µm. Inclusive, as Figuras Figura 10(a) e (c) demonstram 

que há uma pequena parcela de pós precursores que alcança ou ultrapassa os 100 µm, 



32 
 
 

principalmente para a TA. Em virtude disso, houve a necessidade de processo de 

moagem, para reduzir e uniformizar o tamanho das partículas. 

 A Figura 11 em conjunto com os dados quantitativos da Tabela 3 ajudam a 

entender melhor a redução do tamanho dos pós após a moagem.   

 
Figura 11 – Comparação estatística de tamanhos de grão (d10, d50 e d90) dos pós 
precursores antes e depois de moagem por 4 h 

 Observa-se, primeiramente, que não houve diferença significativa em d10 e d50 

após a moagem, enquanto que para d90 verificou-se severa redução de cerca de 76 a 

78,2%. Esse fato expõe a importância do processo de cominuição para a uniformização 

do tamanho das partículas. Fruhstorfer et al. [53] colocam que a uniformidade na 

distribuição de tamanho de partículas é importante para garantir a integridade do corpo 

compactado, uma vez que ele atua na otimização da distribuição da densidade do 

material, ajudando na lubrificação interna e tendo influência mais significante do que 

aditivos comumente utilizados para este fim. Além disso, é dito que grãos grosseiros 

podem atrapalhar no processo de densificação, dificultando a retração e a densificação. 

A redução do tamanho das partículas também tende a aumentar a área superficial 

destas, o que proporciona melhor sinterização, potencializando a retração e a 

densificação, otimizando também a resistência mecânica do material [52,53].  
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6.2. DIFRAÇÃO DE RAIOS X E REFINAMENTO RIETVELD DAS AMOSTRAS 

SINTERIZADAS 

 Os difratogramas de raios X dos CPs sinterizados estão postos sequencialmente 

de AT1100 a AT1400, da Figura 12 à Figura 17. Neles, constam os padrões 

cristalográficos das estruturas cristalinas contidas na amostra, com identificação das 

fases.  

 
Figura 12 - Difratograma de raios X para o corpo de prova AT1100, demonstrando os 
padrões para as fases encontradas e o refinamento por método Rietveld. 
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Figura 13 - Difratograma de raios X para o corpo de prova AT1150, demonstrando os 
padrões para as fases encontradas e o refinamento por método Rietveld. 

 
Figura 14 - Difratograma de raios X para o corpo de prova AT1200, demonstrando os 
padrões para as fases encontradas e o refinamento por método Rietveld. 
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Figura 15 - Difratograma de raios X para o corpo de prova AT1250, demonstrando os 
padrões para as fases encontradas e o refinamento por método Rietveld. 

 
Figura 16 - Difratograma de raios X para o corpo de prova AT1300, demonstrando os 
padrões para as fases encontradas e o refinamento por método Rietveld. 
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Figura 17 - Difratograma de raios X para o corpo de prova AT1400, demonstrando os 
padrões para as fases encontradas e o refinamento por método Rietveld. 

 Obedecendo a uma sequência lógica de transformações de fase, ter-se-ia 

apenas α-Al2O3 e TiO2-rutilo nos CPs sinterizados de 1100 a 1250 °C e apenas α-Al2O3 

e Al2TiO5 para aqueles sinterizados a 1300 e 1400 °C. Primeiramente porque a 

transformação da titânia, da fase anatase para rutilo, ocorre a, no máximo, 1000 °C [75]. 

No entanto, é possível verificar que ainda há presença de 0,9% TiO2-anatase em 

AT1100 (Figura 12).  

 Em seguida, conforme o diagrama de fases desse sistema cerâmico, deveria 

haver uma reação total – ou próxima disso – de todo TiO2 com parte do Al2O3, gerando 

alto teor de Al2TiO5, já a partir do AT1300 [7]. Porém, observa-se apenas 0,9% de 

Al2TiO5 em AT1300 (Figura 16) e, em AT1400 (Figura 17), 23,1% deste, não havendo 

reação completa entre os sólidos. Para as demais, entre AT1150 e AT1250, foi 

encontrado apenas α-Al2O3 e TiO2-rutilo. 

 A partir do X’Pert HighScore Plus, cujos parâmetros globais de refinamento 

encontram-se na Tabela 4, utilizando-se o método Rietveld, novamente foram 

encontrados os parâmetros de rede para os corpos sinterizados. Os valores para o Al2O3 

foram os mesmos para o seu pó precursor, significando que não houve distorções nas 

redes cristalinas durante o fluxo de íons, que ocorre durante a reação química no estado 
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sólido. No caso do TiO2, a, b e c tiveram os valores alterados para 4,59, 4,59 e 2,96, 

respectivamente, devido à mudança da estrutura cristalina de anatase para rutilo, 

valores idênticos aos encontrados na literatura [76], que se mantiveram constantes.  

Tabela 4 - Parâmetros globais de refinamento por método Rietveld dos corpos 
sinterizados 

CP GoF Rwp (%) 

AT1100 3,16235 11,62177 

AT1150 4,54022 13,06781 

AT1200 3,66737 11,94875 

AT1250 3,89233 12,24979 

AT1300 3,79682 13,50597 

AT1400 4,37912 13,66984 

 

 Apesar da transformação anatase-rutilo ser iniciada a temperaturas 

relativamente mais baixas, em torno de 700 °C, a taxa de transformação é muito lenta, 

sendo dificultada ainda mais quando o aquecimento ocorre em atmosfera com altas 

pressões parciais de gás, como acontece na utilização do ar estático [77,78]. Além 

disso, a TA→TR ocorre pelo aumento da superfície de nucleação, simultaneamente com 

um rearranjo estrutural dos cátions e ânions, sendo esta força motriz para a nucleação 

da fase rutílica. Desse modo, é correto afirmar que a taxa de aquecimento tem papel 

fundamental nessa etapa. O aumento dela evita que os grãos cresçam demais e, assim, 

mantendo uma grande interface de nucleação, facilitando a transformação de fase a 

temperaturas mais baixas [20,79,80]. Portanto, a presença de anatase a 1100 °C pode 

ser devido à atmosfera de ar estático durante a sinterização e da taxa de aquecimento 

utilizada neste estudo, que não foi suficiente para a conversão total de anatase em rutilo 

após 1100 °C. 

 Na formação de titanato de alumínio, inicialmente o grão começa a crescer ao 

passo que a reação ocorre, o que resulta no aprisionamento de Al2O3, TiO2 e poros 

dentro da sua estrutura, além da formação de uma camada de Al2TiO5 oriunda da 

interface entre outros dois óxidos, dificultando a mobilidade dos reagentes no sistema. 

Em suma, em temperaturas próximas a 1280 °C a força motriz para a reação química é 

pequena, restringindo o surgimento de tialita a apenas um número limitado de sítios de 

nucleação. A velocidade de nucleação só é aumentada a partir de 1700 K (1427 °C) 
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[30–32]. O trabalho de Rendtorff et al. [61] colocou que sob taxas de aquecimento de 5 

°C/min o titanato de alumínio é formado a partir de 1379 °C. 

 Logo, a escassa formação de tialita em AT1300 e a presença de rutilo em 

AT1400 se devem à baixa energia de ativação na reação, ocasionada pela taxa de 

aquecimento adotada, que dificulta o fluxo de reagentes através da interface de Al2TiO5 

formada durante a reação no estado sólido. No entanto, o presente estudo apresenta 

temperatura de formação de tialita menor com relação a alguns outros [35,40,61]. Os 

fatores que podem contribuir para isso são: o pequeno tamanho das partículas de pós 

precursores utilizados (Tabela 3) e o teor de TiO2 utilizado (30% em massa), que 

aumenta a taxa de formação de Al2TiO5 em matriz de Al2O3 [30–32,36,37,49]. 

 

6.3. ANÁLISE TÉRMICA 

 As curvas TG-DTG-DTA estão representadas na Figura 18, juntamente com as 

indicações de I a IV na curva DTA. 

 
Figura 18 - Curvas TG-DTG-DTA para o A30T, com indicações de I a IV na curva DTA 

 As perdas de massa para o A30T estão relacionadas à volatilização e 

decomposição do ligante PVA-EG, que estão indicadas por I e II. Em I (279,3 °C), 

observa-se um sutil evento exotérmico na curva DTA que, juntamente com a maior taxa 

de perda de massa mostrada na curva DTG, indica a volatilização do ligante. Porém, a 

parte do PVA-EG que não volatiliza é decomposta e gera polieno, que é eliminado em 

II (522,0 °C), também num evento exotérmico, acompanhado de leve alteração na curva 
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DTG [81–86]. A partir de II, a queda mostrada pela curva TG não tem variação em 

comparação com a curva de referência (APÊNDICE C – Taxa de aquecimento do 

equipamento de termogravimetria NETZSCH STA 449 F1 Jupiter, CURVAS TG-DTG-

DTA A PARTIR DE 23 °C e curvas de referência e TÉRMICAS). 

 A 858,7 °C, em III, há um evento exotérmico que corresponde à transformação 

de anatase em rutilo. Um valor acima de 800 °C desta transformação pode ser devido à 

presença de alumina [87] ou, como já supracitado, devido à atmosfera de ar estático. 

Temperaturas similares de transformação TA→TR exotérmica são registradas 

extensivamente na literatura [26,75,78,87–89]. 

 Excepcionalmente, IV acompanha a curva térmica, podendo não indicar 

qualquer evento físico-químico. Todavia, pode haver contribuição do crescimento de 

grãos, detectado nos corpos sinterizados a 1100 e 1150 °C (tópico 6.6.2) [26]. Alguns 

estudos da literatura reportam ainda que pode haver contribuição da decomposição 

quase que instantânea de núcleos de Al2TiO5 metaestável, que podem acabar sendo 

formados a temperaturas abaixo de 1180 °C [90–95]. 94] [95].  

 É registrado que o pico endotérmico para formação de Al2TiO5 deve ocorrer em 

torno de 1300 °C [96]. Apesar disso, não houve registro de titanato de alumínio nas 

amostras sinterizadas abaixo de 1300 °C, de acordo com os difratogramas 

apresentados no tópico 6.2.  

 Complementarmente, é importante ressaltar que a α-Al2O3 não sofreu quaisquer 

alterações durante o procedimento, sendo, portanto, inerte nesta faixa de temperatura 

[97–99]. 

 

6.4. ANÁLISE DIMENSIONAL 

 Os valores de h/d médios para os corpos a verde prensados uniaxialmente foi 

0,31, com desvio padrão de 0,01. Porém, tomando-se apenas os corpos verdes sem 

AE, o desvio padrão caiu para 0,0057, fora dos algarismos significativos. Este valor 

garantiu a integridade estrutural dos CPs, representado na Figura 19, nas devidas 

condições, isto porque baixas relações altura-diâmetro possibilitam melhor transmissão 

de tensão de compactação, com gradientes de tensão menores e mais uniformes, 

sendo, também, benéficos à sinterização do material, viabilizando melhor compactação 

[53,54]. As medidas de diâmetro e altura dos corpos verdes estão detalhadas no 

Apêndice A.  
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Figura 19 - Corpo de prova compactado após sinterização, com escala ilustrativa 

 Conforme já bem consolidado na literatura, a retração volumétrica é uma variável 

diretamente proporcional à densificação do material e, consequentemente, à redução 

da porosidade, sendo fator determinante na capacidade de sinterização do material 

[2,3,49,51]. A Tabela 5 expõe os valores de retração volumétrica obtidos para as 

diferentes temperaturas de sinterização, que também foram plotados em gráfico, na 

Figura 20. 

Tabela 5 - Valores de retração volumétrica para os diferentes CPs 

CP 
Retração Volumétrica 

(%) 

AT1100 0,50 ± 0,24 

AT1150 2,54 ± 0,51 

AT1200 5,78 ± 0,26 

AT1250 9,79 ± 0,56 

AT1300 16,35 ± 0,32 

AT1400 18,16 ± 0,64 
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Figura 20 – Representação gráfica da retração volumétrica dos CPs de acordo com as 
diferentes temperaturas de sinterização 

 A Tabela 5 e a Figura 20 demonstram o aumento da retração volumétrica em 

função do aumento da temperatura de sinterização. O comportamento dos resultados é 

previsível, pois a temperatura aumenta a mobilidade dos CG através do aumento da 

pressão de vapor nesta área. Assim, é intensificada a transferência de massa entre as 

partículas, formando pescoços entre elas, permitindo cada vez mais aproximação e 

potencializando a redução da quantidade e do tamanho dos poros. Isto acarreta em 

contração nas dimensões do corpo cerâmico, que, com a inalteração da massa, leva ao 

aumento da densidade do material [2,3]. 

 

6.5. ENSAIO DE IMERSÃO 

 Os resultados médios obtidos de massas a seco, suspensa e saturada 

encontrados durante ensaio de imersão segundo a norma ASTM C373-18 para cada 

um dos CPs estão dispostos na Tabela 6. Os parâmetros p, D e DR, calculados a partir 

das massas encontradas, estão na Tabela 7. Cada valor acompanha seu desvio padrão. 
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Tabela 6 - Massas a seco, suspensa e saturada, porosidade e densidade segundo a 
norma ASTM C373-18 

CP mD (g) mS (g) mM (g) 

ATE1100 4,63 ± 0,09 3,44 ± 0,08 5,48 ± 0,11 

ATE1200 4,54 ± 0,07 3,41 ± 0,07 5,35 ± 0,10 

AT1100 4,77 ± 0,08 3,56 ± 0,05 5,56 ± 0,09 

AT1150 4,61 ± 0,06 3,46 ± 0,05 5,36 ± 0,06 

AT1200 4,81 ± 0,05 3,61 ± 0,04 5,46 ± 0,06 

AT1250 4,59 ± 0,06 3,43 ± 0,04 5,15 ± 0,07 

AT1300 4,75 ± 0,07 3,63 ± 0,07 5,22 ± 0,09 

AT1400 4,57 ± 0,09 3,41 ± 0,06 5,00 ± 0,08 

Tabela 7 – Porosidade (p), densidade (D) e densidade relativa (DR) aparentes calculadas 
a partir das massas encontradas no ensaio de imersão 

CP p (%) D (g/cm³) DR (%) 

ATE1100 42,05 ± 0,39 2,26 ± 0,02 57,95 ± 0,39 

ATE1200 41,98 ± 2,10 2,34 ± 0,03 58,16 ± 2,10 

AT1100 39,37 ± 0,56 2,39 ± 0,02 60,63 ± 0,56 

AT1150 39,57 ± 0,51 2,42 ± 0,02 60,43 ± 0,51 

AT1200 35,00 ± 0,34 2,60 ± 0,01 65,00 ± 0,34 

AT1250 32,87 ± 0,40 2,67 ± 0,02 67,25 ± 0,40 

AT1300 29,11 ± 1,05 2,99 ± 0,01 71,38 ± 1,01 

AT1400 26,45 ± 0,56 2,84 ± 0,01 73,59 ± 0,56 

 De acordo com os estágios de sinterização descritos em 3.5 e os valores de p 

apresentados, podemos confirmar que nenhum dos CPs chegou ao estágio final de 

sinterização. A propósito, é seguro dizer que todos eles foram parcialmente sinterizados. 

Além disso, observa-se que a presença de lubrificante aumentou a porosidade aparente, 

devido aos espaços vazios deixados pelo AE [54]. Desse modo, verifica-se que a adição 

de lubrificante não trouxe benefícios no tocante à sinterabilidade do material, sendo, 

portanto, abolido dos experimentos. 

 A redução da porosidade relativa aparente – ou, ainda, o aumento da densidade 

relativa aparente – de acordo com o aumento da temperatura de sinterização, conforme 

também ilustrada na Figura 21, corrobora com o exposto no tópico 6.4. Em outras 
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palavras, é natural que p seja reduzida ao passo que há aumento de T. Entretanto, não 

é observada alteração entre AT1100 e AT1150, contrariamente à lógica do que foi 

apresentado para os valores de RetV, na Tabela 5. Esse episódio pode ser explicado 

segundo Kocjan e Shen [57], que relatam que nos primeiros estágios da sinterização, 

apesar da redução da quantidade de poros intraparticulares, pode ocorrer aumento do 

tamanho destes, pois acontece reorganização das partículas nas proximidades dos 

poros, podendo levar a certa retração e aumento de grãos sem efetivamente alterar a 

porosidade ou a densidade aparentes.  

 
Figura 21 - Relação entre a porosidade aparente e o aumento de temperatura de 
sinterização 

 A Figura 22 apresenta o comportamento da densidade para as diferentes 

condições de sinterização. O primeiro ponto a se destacar é a inalteração da densidade 

entre AT1100 e AT1150, em concordância com os dados de porosidade aparente, 

seguindo também a mesma explicação. De acordo com Shaw e Brook [100], isso se 

deve também ao fenômeno de engrossamento de grãos (EG), ocasionado pela 

movimentação dos contornos de grão sem alteração na densidade.  
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Figura 22 - Relação entre a densidade aparente e o aumento de temperatura de 
sinterização 

 Entre AT1300 e AT1400, percebe-se um decaimento de cerca de 5,02% na 

densidade, mesmo com a redução de p. O principal motivo disso é o aumento da 

formação de Al2TiO5 para AT1400 com relação a AT1300, que tende a formar um corpo 

com densidade menor do que aquele formado anteriormente por Al2O3 e TiO2, devido à 

menor densidade teórica do Al2TiO5, conforme abordado na literatura [50,94,96].  

 A formação de titanato de alumínio é acompanhada de mudanças morfológicas 

no grão, devido a sua alta anisotropia térmica, que, por sua vez, aumenta as tensões 

internas no material, gerando microtrincas. Estas, por se tratarem de espaços vazios, 

tendem a ter efeito deletério sobre a densidade aparente. Ademais, a redução de D é 

acentuada também graças à diferença entre as densidades teóricas do TiO2-rutilo e do 

Al2TiO5, que são 4,25 e 3,70 g/cm³ (valores aproximados) respectivamente [49], afinal, 

como a titânia reage com a alumina no presente sistema – segundo o diagrama de fases 

(Figura 3) e atestado por análises de DRX (Figuras Figura 16 e Figura 17) –, há aumento 

da concentração de vacâncias de Al3+, gerado pela substituição destes cátions por íons 

Ti4+ na rede, demonstrando a coerência do decaimento de D [36,37,44,49,50]. 

 

6.6. MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

6.6.1.Avaliação morfológica 

 Através da Figura 23, é possível verificar a morfologia dos grãos, sendo 

tetragonais os de TiO2 e hexagonais os de Al2O3, além da diferença de tamanho de 

partículas, fazendo com que as menores (TiO2) acabem se alocando sobre a superfície 

dos grãos maiores. O tom de cinza da imagem também pode auxiliar na identificação, 
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com os grãos de titânia tendendo ao cinza-claro e os de alumina ao cinza-escuro, 

quando situados no mesmo plano a uma mesma distância da superfície, conforme 

também pode ser destacado através da análise por EDS na Figura 24, que ajuda a 

entender a distribuição de alumina e titânia no material através da espectroscopia dos 

elementos químicos Al (alumínio) e Ti (titânio), respectivamente. [35,38,97]. 

 Sendo assim, pode ser observado que os óxidos se distribuem de forma aleatória 

e proporcional na imagem, não havendo uma tendência à formação de conglomerados. 

Além disso, apesar de observarmos grãos menores de titânia naturalmente se afixando 

sobre os grãos maiores de alumina (Figura 23), não há uma quantidade suficiente de 

TiO2 para possibilitar a formação de um compósito de estrutura núcleo-casca [19,29]. 

 
Figura 23 - Micrografia de AT1100 (superfície de fratura) com aumento de 8000x, 
destacando um grão hexagona cinza-escuro de Al2O3 (destacado com hexágono) e os 
tetragonais cinza-claros de TiO2 (destacados com retângulos) 



46 
 
 

 
Figura 24 - Imagem de MEV (A) (AT1100 – superfície de fratura) com espectros EDS 
para Al (B) e Ti (C) representando a distribuição dos elementos presentes na micrografia 

 A 

Figura 25 dá a percepção da evolução microestrutural do material estudado. Conforme 

aumenta-se a temperatura, observa-se que há um aumento da incidência de 

empescoçamento entre os grãos, que também vão ficando com aspecto mais 

arredondado, como resultado da transferência de massa através da superfície, 

alterando suas morfologias durante o processo de sinterização. Grãos de Al2TiO5 

somente são observados na Figura 25(f), correspondente a AT1400, não tendo sido 

detectados em AT1300 (Figura 25(e)) devido ao seu baixo teor de 0,9%, conforme 

descrito no tópico 6.2 [2,3]. 
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Figura 25 - Imagens de MEV das amostras de A30T, sendo (a) AT1100, superfície 
polida; (b) AT1150, superfície polida; (c) AT1200, superfície polida; (d) AT1250, 
superfície polida; (e) AT1300, superfície de fratura; (f) AT1400, superfície de fratura com 
destaque de grão de Al2TiO5; com 2000x de aumento 

 As imagens obtidas também permitiram avaliar o tipo e o formato dos poros dos 

CPs. Nota-se a presença de poros de formato irregular e alguns interconectados 

(exemplo Figura 26) como efeito do crescimento de grão da matriz, atestando que as 

amostras foram parcialmente sinterizadas, com a sinterização interrompida no seu 

estágio intermediário [36]. A porosidade é intergranular, porém com aparecimento de 

poucos poros intragranulares em AT1400 (Figura 27) como efeito da formação do 
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Al2TiO5 que, durante sua formação e crescimento, os CG têm maior mobilidade com 

relação aos poros, fazendo com que sejam “cercados” [62].  

 
Figura 26 - Micrografia da amostra AT1300 da superfície de fratura com 3000x de 
aumento, apresentando poros intergranulares com formato irregular (círculos) e região 
com poros interconectados (seta) 

 
Figura 27 - Micrografia da amostra AT1400 (superfície de fratura), com 1500x de 
aumento, apresentando formação de poros intragranulares (círculos) 
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6.6.2. Análise estatística  

 As análises de imagem permitiram quantificar o tamanho dos grãos de alumina 

e sua distribuição para os compósitos sinterizados a diferentes temperaturas. Os 

histogramas estão demonstrados na Figura 28 e os valores de tamanho médio (d50) na 

Tabela 8.  

 

Figura 28 – Histograma de distribuição dos tamanhos de grãos com curva normal, 
representando d50, de Al2O3 para (a) AT1100, (b) AT1150, (c) AT1200, (d) AT1250, (e) 
AT1300 e (f) AT1400 
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Tabela 8 - Tabela do tamanho médio dos grãos (d50) de Al2O3 na microestrutura dos 
compósitos A30T 

CP d50 (µm) 

AT1100 3,62 

AT1150 4,38 

AT1200 4,64 

AT1250 5,14 

AT1300 5,18 

AT1400 5,24 

 Os histogramas, em concordância com seus respectivos d50, permitem observar 

o aumento do tamanho médio de grãos de alumina de acordo com o aumento da 

temperatura de sinterização, com a curva normal se deslocando para a direita. Fato 

natural, uma vez que a temperatura aumenta a pressão de vapor, que contribui para a 

formação de pescoço entre as partículas, aumentando a transferência de massa, bem 

como a mobilidade de CG e de íons das redes cristalinas. Portanto, o aumento do 

tamanho médio de grãos da matriz tem relação direta com o aumento da temperatura 

de sinterização do material [2,3,51,101]. 

 Contudo, através de análise estatística ANOVA de um fator com post-hoc de 

Bonferroni, pôde ser verificado que as alterações de tamanho médio de grão não foram 

estatisticamente significativas entre AT1150 e AT1200 e entre AT1250, AT1300 e 

AT1400, apenas sendo entre AT1100 e AT1150 e entre AT1200 e AT1250. Para o caso 

da densidade relativa aparente, apenas não houve diferença estatística significativa 

(DESig) entre AT1100 e AT1150. Este contraste é reflexo do antagonismo entre dois 

fenômenos que ocorrem durante a sinterização e que disputam espaço no segundo 

estágio de sinterização: (1) o deslocamento de CG, que gera EG e aumento do tamanho 

dos poros, e (2) a formação de novos CG através da eliminação das interfaces 

sólido/vapor entre os grãos, que gera densificação, com o crescimento de grão sendo 

um evento posterior, acontecendo somente após a eliminação de poros.  

6.6.2.1. Relação entre tamanho médio de grão e densidade relativa aparente 

 Como indicativo da presença dos dois fenômenos supracitados, um gráfico d50 

versus DR foi plotado [2,3,100,101], podendo ser visualizado na Figura 29. 
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Figura 29 - Relação entre o tamanho médio de grãos (d50) e a densidade relativa 
aparente (DR) das amostras sinterizadas a diferentes temperaturas. A linha exponencial 
em azul foi utilizada como guia 

 Tendo conhecimento dos dois fenômenos, a Figura 29 pode ser analisada de 

forma mais detalhada. Barsoum [3] expõe que uma linha mais verticalizada indica 

prevalência do fenômeno (1) sobre o (2), enquanto que, consequentemente, curvas 

mais horizontalizadas indicam a primazia do processo (2) sobre o (1). Isto é, crescimento 

de grãos gerando pouca ou nenhuma densificação indicam EG prevalecente ou 

exclusivo, ao passo que aumento da densidade relativa aparente com pouco ou 

nenhuma DESig indicam densificação como evento hegemônico. Inclusive, para o 

segundo caso, é comum uma verticalização após interrupção da densificação, referente 

ao crescimento de grãos que ocorre após o estágio final da sinterização do material 

[2,3,51].  

 Entre AT1100 e AT1150, verifica-se um processo plenamente relacionado ao 

EG, sendo assim, grãos menores desaparecem devido ao deslocamento dos CG, 

diminuindo a frequência de grãos com menor dimensão, mas sem o surgimento de 

novos grãos maiores. Ademais, a DESig entre os d50 desses dois corpos de prova atesta 

o predomínio do EG sobre a densificação nesta etapa, também corroborado pela 

ausência de DESig entre suas DR. Similarmente, o grau de inclinação e a DESig de d50 

entre AT1200 e AT1250 indicam presença notável do EG. Entretanto, a diferença entre 
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suas DR foi significativa, o que aponta para a coexistência equiparada dos dois 

fenômenos, com fortes movimentação e surgimento de novos contornos de grão [3,100]. 

 Para os intervalos de AT1150 a AT1200 e de AT1250 a AT1400, nota-se o 

contrário, ou seja, um comportamento mais horizontalizado da curva, evidenciando 

domínio mais claro da densificação sobre o engrossamento de grãos, uma vez que 

também não houve DESig entre seus tamanhos médios de grãos, validando essa 

afirmativa, uma vez que a formação de contornos é obstáculo para o crescimento dos 

grãos. A Figura 30 mostra dois grãos de alumina de AT1400 em contato após eliminação 

da interface sólido-vapor existente, o que faz com que o ângulo diedro seja reduzido, 

aumentando a molhabilidade entre eles, indicando uma etapa final do estágio 

intermediário de sinterização. Também pode ser observada uma ligeira estricção, 

denotando o fenômeno de densificação [2,3,51].  

 
Figura 30 - Imagem de microscopia eletrônica de varredura de AT1400 (superfície de 
fratura) com aumento de 14000x demonstrando o contato entre dois grãos hexagonais 
de alumina, gerando um novo contorno de grão 

 A densificação de compósitos alumina-titânia é relacionada à formação de 

titanato de alumínio na estrutura. Quanto maior for a porcentagem de Al2TiO5 formada 

na estrutura, maior a densidade relativa alcançada e menor é a taxa de crescimento de 

grão. Logo, é natural que não ocorra DESig entre os d50, enquanto ocorre para a DR, 

como observado entre AT1250, AT1300 e AT1400, que possuem 0, 0,9 e 23,1% de 
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Al2TiO5, respectivamente. O tempo na temperatura máxima também é importante, uma 

vez que tempos superiores a 4 h podem aumentar a influência do EG [3,10,34,49].  

6.6.3.Tialita e Microtrincas 

 As quantificações de fase por método Rietveld revelaram a presença de Al2TiO5 

em AT1300 e AT1400, com 0,9 e 23,1% de fase, respectivamente, conforme já descrito 

no tópico 6.2. Devido à baixa porcentagem do primeiro caso, não foi possível sua 

detecção com clareza por microscopia eletrônica de varredura, sendo apenas possível 

para o segundo, visualizada nas Figuras 31 e 32. As microscopias também confirmam 

os dados do refinamento por Rietveld, apresentando grãos de TiO2. 

  
Figura 31 - Imagem de MEV para AT1400, com 2000x de magnificação, destacando a 
tialita (elipse) e a titânia (retângulo) 
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Figura 32 - Imagem de MEV para AT1400, com 850x de aumento, destacando 
crescimento anormal de tialita (seta larga) e microtrincas (setas finas). 

 Os espectros de EDS de micrografia de AT1400, representados na Figura 33, 

revelam maior concentração de Ti nos grãos de tialita maiores. Isso pode ser explicado 

através do avanço da reação de formação de Al2TiO5, onde o TiO2 tende a continuar 

detectável na estrutura, mais próximo à superfície, enquanto maior parte do Al2O3 é 

dissolvido e se mantém a uma maior distância da superfície do grão de modo a permitir 

o crescimento do Al2TiO5. Desse modo, grãos menores de tialita indicam uma reação 

mais recente, ainda apresentando uma maior concentração do espectro de Al na 

superfície dos grãos [30-32]. 
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Figura 33 - Imagem de MEV (A) (AT1400 – superfície de fratura) com espectros EDS 
para Al (B) e Ti (C) representando a distribuição dos elementos presentes na micrografia 

 As morfologias dos grãos de Al2TiO5 variam entre formato de poliedro, hastes e 

irregular [102–104]. Neste trabalho, foram encontrados apenas aspectos morfológicos 

irregulares, o que era de se esperar tendo em vista o estudo de Park et al. [104], que 

conclui que grãos irregulares de tialita são resultados do uso de alumina e titânia como 

pós precursores. Para um formato de haste, seria necessário o uso de titanato de 

alumínio como precursor, ou mesmo um reaquecimento de corpos contendo morfologia 

irregular. As morfologias irregulares para a tialita costumam ter bordas arredondadas 

[39,105]. 

 A morfologia irregular é fruto de um crescimento anormal de grãos (CAG). A 

ocorrência de CAG é o principal causador de tensões indesejadas no material durante 

a sinterização, sendo responsável pelo surgimento de microtrincas em compósitos 

Al2O3-TiO2, como demonstrado na Figura 34. Deste modo, evitando-se o crescimento 

anormal, evita-se o surgimento de microtrincas [3,36,106–109]. As microtrincas em 

AT1400 têm entre 0,20 e 0,75 µm, sendo intergranulares ou transgranulares.  
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Figura 34 - Microtrincas intergranular (seta larga) e transgranular (setas finas) em 
AT1400 
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7. CONCLUSÕES 

 A partir deste estudo, com produção de compósitos alumina-titânia a partir de 

partículas submicrométricas de pós de α-Al2O3 e TiO2-anatase, foram obtidos corpos 

cerâmicos em segundo estágio de sinterização e avaliados os efeitos das diferentes 

temperaturas na evolução física e microestrutural do material, incluindo as 

transformações de fases envolvidas. 

 Apesar de uma TA→TR em torno de 832 °C, detectada por análise térmica 

diferencial, a anatase ainda foi encontrada nos corpos sinterizados a 1100 °C, 

possivelmente devido à atmosfera de ar estático na sinterização e a uma taxa de 

aquecimento que não foi suficientemente alta para esta transformação. Em 

contrapartida, a mesma taxa de aquecimento foi suficientemente alta para retardar a 

reação no estado sólido entre estes dois óxidos na formação de Al2TiO5, formando 

apenas 0,9% a 1300 °C. 

 Além disso, foi comprovado o efeito benéfico da formação de titanato de alumínio 

sobre a densificação, aumentando a densidade relativa aparente do material e 

reduzindo sua densidade total, havendo potencial de se obter corpos menos porosos e 

mais leves com o aumento da temperatura de sinterização. 

 Outrossim, o efeito da sinterização parcial sobre a microestrutura dos 

compósitos foi avaliado através de microscopia eletrônica de varredura, com o auxílio 

de métodos estatísticos. Foi perceptível o aumento de grãos e o aumento da incidência 

de pescoços conforme o avanço das etapas, o que permitiu atestar o estágio 

intermediário de sinterização juntamente com a configuração dos poros demonstrada e 

dos fenômenos concorrentes (engrossamento de grãos versus densificação) exibidos 

ao longo das temperaturas estudadas, com a densificação ocorrendo com mais 

intensidade a partir da formação do Al2TiO5.  
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APÊNDICE A – DIMENSÕES OBTIDAS DOS CORPOS VERDES E SINTERIZADOS 

A PARTIR DE PAQUÍMETRO 

 

Figura A-1 - Registro das anotações de medidas realizadas por paquímetro para o 
ATE1100 (d: diâmetro; h: altura; (M): média; (DP): desvio padrão) 

 

 
 

ATE1100 d h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 20,25 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,40 6,35 6,36 0,02

2 20,25 6,60 6,50 6,55 6,55 6,60 6,60 6,60 6,50 6,56 0,04

3 20,25 6,55 6,50 6,60 6,50 6,60 6,50 6,50 6,50 6,53 0,05

4 20,25 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 0,00

5 20,25 6,60 6,55 6,65 6,65 6,60 6,60 6,60 6,60 6,61 0,03

6 20,25 6,70 6,65 6,65 6,75 6,65 6,65 6,65 6,65 6,67 0,04

7 20,25 6,70 6,80 6,75 6,70 6,70 6,70 6,75 6,70 6,73 0,04

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d(M) d(DP)

1 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0

2 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0

3 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0

4 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0

5 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0

6 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0

7 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 6,30 6,25 6,30 6,30 6,30 6,25 6,30 6,25 6,28 0,03

2 6,50 6,55 6,45 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 0,03

3 6,40 6,45 6,40 6,45 6,45 6,40 6,45 6,40 6,43 0,03

4 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,55 6,50 6,51 0,02

5 6,50 6,50 6,55 6,50 6,50 6,55 6,50 6,50 6,51 0,02

6 6,60 6,70 6,60 6,60 6,55 6,55 6,60 6,55 6,59 0,05

7 6,70 6,65 6,60 6,65 6,60 6,60 6,65 6,60 6,63 0,04
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Figura A-2 - Registro das anotações de medidas realizadas por paquímetro para o 
ATE1200 (d: diâmetro; h: altura; (M): média; (DP): desvio padrão) 

 

 
 

ATE1200 d h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 20,25 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 0,00

2 20,25 6,70 6,60 6,70 6,60 6,60 6,60 6,70 6,55 6,63 0,06

3 20,25 6,60 6,65 6,60 6,65 6,60 6,65 6,65 6,65 6,63 0,03

4 20,25 6,35 6,30 6,35 6,35 6,30 6,40 6,35 6,35 6,34 0,03

5 20,25 6,30 6,30 6,30 6,25 6,25 6,30 6,25 6,30 6,28 0,03

6 20,25 6,50 6,60 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,51 0,04

7 20,25 6,35 6,50 6,40 6,45 6,50 6,40 6,50 6,50 6,45 0,06

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d(M) d(DP)

1 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 0,00

2 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 19,90 0,00

3 19,90 19,90 19,95 19,95 19,90 19,90 19,95 19,90 19,92 0,03

4 20,00 20,00 19,95 19,95 19,90 19,95 20,00 19,95 19,96 0,04

5 19,90 19,85 19,85 19,90 19,90 19,85 19,85 19,85 19,87 0,03

6 20,00 20,00 19,95 19,95 19,95 19,95 19,95 20,00 19,97 0,03

7 19,90 19,95 19,90 19,85 19,85 19,85 19,90 19,90 19,89 0,04

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 6,80 6,75 6,75 6,75 6,70 6,70 6,80 6,75 6,75 0,04

2 6,45 6,50 6,55 6,50 6,50 6,50 6,60 6,50 6,51 0,04

3 6,55 6,50 6,50 6,55 6,50 6,55 6,50 6,50 6,52 0,03

4 6,25 6,20 6,30 6,25 6,25 6,30 6,25 6,25 6,26 0,03

5 6,30 6,20 6,20 6,15 6,25 6,15 6,10 6,10 6,18 0,07

6 6,40 6,45 6,40 6,40 6,35 6,35 6,30 6,40 6,38 0,05

7 6,40 6,30 6,30 6,25 6,30 6,25 6,25 6,30 6,29 0,05
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Figura A-3 - Registro das anotações de medidas realizadas por paquímetro para o 
AT1100 (d: diâmetro; h: altura; (M): média; (DP): desvio padrão) 

 

AT1100 d h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 20,25 6,10 6,10 6,05 6,10 6,15 6,10 6,05 6,15 6,10 0,04

2 20,25 6,40 6,35 6,35 6,40 6,40 6,40 6,35 6,40 6,38 0,03

3 20,25 6,45 6,30 6,30 6,35 6,35 6,40 6,40 6,35 6,36 0,05

4 20,25 6,25 6,25 6,30 6,30 6,25 6,25 6,30 6,30 6,28 0,03

5 20,25 6,40 6,35 6,35 6,30 6,40 6,40 6,35 6,40 6,37 0,04

6 20,25 6,45 6,40 6,45 6,40 6,40 6,40 6,45 6,40 6,42 0,03

7 20,25 6,60 6,65 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,61 0,02

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d(M) d(DP)

1 20,25 20,20 20,25 20,20 20,25 20,20 20,20 20,20 20,22 0,03

2 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0,00

3 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0,00

4 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 0,00

5 20,15 20,20 20,15 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,19 0,02

6 20,20 20,15 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,20 20,19 0,02

7

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 6,10 6,05 6,10 6,05 6,05 6,15 6,15 6,15 6,10 0,05

2 6,40 6,30 6,35 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,38 0,04

3 6,30 6,40 6,30 6,30 6,35 6,40 6,40 6,40 6,36 0,05

4 6,25 6,25 6,30 6,25 6,25 6,25 6,30 6,30 6,27 0,03

5 6,45 6,40 6,40 6,35 6,35 6,35 6,40 6,40 6,39 0,04

6 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,40 6,45 6,41 0,02
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Figura A-4 - Registro das anotações de medidas realizadas por paquímetro para o 
AT1150 (d: diâmetro; h: altura; (M): média; (DP): desvio padrão) 

 

AT1150 d h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 20,25 6,05 6,10 6,10 6,10 6,10 6,05 6,10 6,10 6,09 0,02

2 20,25 6,15 6,10 6,15 6,15 6,15 6,15 6,20 6,20 6,16 0,03

3 20,25 6,20 6,25 6,20 6,20 6,20 6,15 6,20 6,15 6,19 0,03

4 20,25 6,15 6,15 6,15 6,20 6,15 6,20 6,10 6,15 6,16 0,03

5 20,25 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,25 6,25 6,30 6,29 0,02

6 20,25 6,30 6,35 6,30 6,25 6,25 6,30 6,40 6,20 6,29 0,06

7 20,25 6,35 6,35 6,30 6,30 6,30 6,35 6,30 6,30 6,32 0,03

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d(M) d(DP)

1 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 0,00

2 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 0,00

3 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 0,00

4 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 0,00

5 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 0,00

6 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 0,00

7 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 20,10 0,00

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 6,10 5,95 5,90 5,90 6,05 6,00 5,95 5,95 5,98 0,07

2 6,05 6,05 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,09 0,02

3 6,00 6,15 6,10 6,10 6,10 6,15 6,20 6,20 6,13 0,07

4 6,05 6,05 6,05 6,05 6,05 6,00 6,10 6,05 6,05 0,03

5 6,30 6,25 6,25 6,30 6,30 6,25 6,20 6,25 6,26 0,04

6 6,20 6,30 6,30 6,20 6,15 6,20 6,25 6,30 6,24 0,06

7 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,25 6,25 6,29 0,02
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Figura A-5 - Registro das anotações de medidas realizadas por paquímetro para o 
AT1200 (d: diâmetro; h: altura; (M): média; (DP): desvio padrão) 

 

AT1200 d h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 20,25 6,30 6,25 6,25 6,25 6,20 6,20 6,25 6,30 6,25 0,04

2 20,25 6,40 6,35 6,40 6,40 6,40 6,40 6,35 6,40 6,39 0,02

3 20,25 6,30 6,20 6,30 6,30 6,25 6,25 6,15 6,20 6,24 0,06

4 20,25 6,25 6,25 6,30 6,30 6,20 6,20 6,20 6,25 6,24 0,04

5 20,25 6,40 6,30 6,30 6,30 6,30 6,25 6,25 6,30 6,30 0,05

6 20,25 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,40 6,30 6,35 6,35 0,03

7 20,25 6,40 6,35 6,40 6,35 6,35 6,35 6,35 6,40 6,37 0,03

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d(M) d(DP)

1 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 0,00

2 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 0,00

3 19,80 19,80 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,80 19,83 0,03

4 19,85 19,90 19,80 19,80 19,85 19,85 19,80 19,85 19,84 0,04

5 19,85 19,80 19,80 19,85 19,80 19,80 19,80 19,80 19,81 0,02

6 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 19,80 0,00

7 19,80 19,85 19,80 19,85 19,85 19,85 19,85 19,85 19,84 0,02

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 6,20 6,10 6,15 6,20 6,10 6,10 6,15 6,20 6,15 0,05

2 6,20 6,35 6,30 6,30 6,25 6,25 6,25 6,25 6,27 0,05

3 6,10 6,20 6,10 6,05 6,05 6,15 6,10 6,05 6,10 0,05

4 6,20 6,10 6,05 6,15 6,20 6,20 6,20 6,05 6,14 0,07

5 6,20 6,15 6,20 6,20 6,30 6,30 6,10 6,20 6,21 0,07

6 6,30 6,25 6,25 6,30 6,20 6,30 6,30 6,30 6,28 0,04

7 6,30 6,30 6,20 6,30 6,25 6,25 6,20 6,25 6,26 0,04
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Figura A-6 - Registro das anotações de medidas realizadas por paquímetro para o 
AT1250 (d: diâmetro; h: altura; (M): média; (DP): desvio padrão) 

 

AT1250 d h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 20,25 6,10 6,15 6,10 6,15 6,10 6,10 6,15 6,10 6,12 0,03

2 20,25 6,05 6,15 6,05 6,00 6,10 6,15 6,05 6,05 6,08 0,05

3 20,25 6,10 6,10 6,05 6,20 6,05 6,10 6,00 6,00 6,08 0,07

4 20,25 6,05 6,15 6,20 6,00 6,15 6,15 6,05 6,10 6,11 0,07

5 20,25 6,25 6,20 6,25 6,30 6,20 6,20 6,10 6,20 6,21 0,06

6 20,25 6,20 6,20 6,30 6,20 6,20 6,10 6,20 6,10 6,19 0,06

7 20,25 6,15 6,20 6,25 6,20 6,25 6,10 6,10 6,20 6,18 0,06

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d(M) d(DP)

1 19,60 19,55 19,55 19,60 19,55 19,55 19,60 19,60 19,58 0,03

2 19,55 19,60 19,60 19,55 19,55 19,60 19,60 19,60 19,58 0,03

3 19,55 19,55 19,60 19,65 19,60 19,55 19,55 19,50 19,57 0,05

4 19,60 19,55 19,55 19,55 19,60 19,50 19,55 19,60 19,56 0,04

5 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 0,00

6 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 19,60 0,00

7 19,60 19,60 19,55 19,60 19,60 19,55 19,60 19,60 19,59 0,02

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 5,90 5,90 6,00 5,90 5,85 5,90 5,85 5,95 5,91 0,05

2 5,80 5,90 5,90 5,85 5,90 5,80 5,85 5,90 5,86 0,04

3 5,75 5,90 5,90 5,85 5,90 5,90 5,80 5,80 5,85 0,06

4 5,90 5,90 5,95 5,85 5,90 5,80 5,90 5,80 5,88 0,05

5 5,95 5,90 5,95 5,95 5,95 6,00 5,85 6,00 5,94 0,05

6 6,00 6,00 6,00 5,90 6,05 6,00 5,90 5,95 5,98 0,05

7 5,95 6,00 5,95 5,95 6,00 6,00 5,95 5,95 5,97 0,03
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CORPO SINTERIZADO AT1250

AT1250

D
IÂ
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O

A
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U
R
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Figura A-7 - Registro das anotações de medidas realizadas por paquímetro para o 
AT1300 (d: diâmetro; h: altura; (M): média; (DP): desvio padrão) 

 

AT1300 d h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 20,25 6,10 6,10 6,05 6,10 6,15 6,10 6,05 6,15 6,10 0,04

2 20,25 6,20 6,25 6,20 6,20 6,20 6,25 6,30 6,20 6,23 0,04

3 20,25 6,20 6,20 6,20 6,15 6,15 6,20 6,20 6,20 6,19 0,02

4 20,25 6,25 6,25 6,30 6,30 6,25 6,25 6,30 6,30 6,28 0,03

5 20,25 6,20 6,25 6,20 6,20 6,20 6,20 6,30 6,30 6,23 0,05

6 20,25 6,45 6,40 6,45 6,40 6,40 6,40 6,45 6,40 6,42 0,03

7 20,25 6,25 6,25 6,20 6,20 6,20 6,20 6,25 6,25 6,23 0,03

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d(M) d(DP)

1 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 19,10 0,00

2 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00

3 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00

4 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 0,00

5 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00

6

7 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 5,70 5,70 5,75 5,80 5,75 5,80 5,80 5,75 5,76 0,04

2 5,85 5,90 5,90 5,80 5,95 5,90 5,90 5,95 5,89 0,05

3 5,90 5,85 5,90 5,90 5,80 5,90 5,85 5,90 5,88 0,04

4 6,05 5,90 5,90 5,85 6,00 5,95 5,90 6,00 5,94 0,07

5 5,90 5,80 5,95 5,90 5,90 5,95 5,90 5,80 5,89 0,06

6

7 5,90 5,90 5,80 5,90 5,85 5,90 5,85 5,90 5,88 0,04

CORPO VERDE AT1300

CORPO SINTERIZADO AT1300

AT1300

D
IÂ

M
ET

R
O

A
LT

U
R

A

RACHOU

RACHOU
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Figura A-8 - Registro das anotações de medidas realizadas por paquímetro para o 
AT1400 (d: diâmetro; h: altura; (M): média; (DP): desvio padrão) 

 

 

Figura A-9 – Registro de anotações dos valores calculados para h/d e retração 
volumétrica (RetV) para os corpos de prova (M: média; DP: desvio padrão) 

AT1400 d h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 20,25 6,15 6,10 6,15 6,15 6,15 6,15 6,20 6,20 6,16 0,03

2 20,25 6,15 6,15 6,15 6,20 6,15 6,20 6,10 6,15 6,16 0,03

3 20,25 6,05 6,10 6,00 6,00 6,05 6,10 6,10 6,05 6,06 0,04

4 20,25 6,30 6,30 6,30 6,30 6,30 6,25 6,25 6,30 6,29 0,02

5 20,25 6,30 6,35 6,30 6,25 6,25 6,30 6,40 6,20 6,29 0,06

6 20,25 6,15 6,10 6,15 6,15 6,15 6,20 6,10 6,15 6,14 0,03

7 20,25 6,15 6,15 6,15 6,20 6,15 6,15 6,20 6,20 6,17 0,03

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 d(M) d(DP)

1 19,00 19,05 19,05 19,00 19,00 19,05 19,00 19,00 19,02 0,03

2 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 0,00

3 19,20 19,20 19,20 19,25 19,15 19,20 19,20 19,20 19,20 0,03

4 19,05 19,00 19,05 19,00 19,00 19,00 19,05 19,00 19,02 0,03

5 19,20 19,15 19,15 19,10 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 0,03

6 19,00 19,05 19,05 19,00 19,00 19,00 19,05 19,00 19,02 0,03

7 19,10 19,15 19,10 19,15 19,15 19,15 19,15 19,15 19,14 0,02

h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h(M) h(DP)

1 5,60 5,75 5,70 5,75 5,80 5,75 5,75 5,80 5,74 0,06

2 5,65 5,60 5,65 5,70 5,65 5,60 5,80 5,75 5,68 0,07

3 5,55 5,60 5,60 5,75 5,75 5,70 5,80 5,65 5,68 0,09

4 5,75 5,80 5,90 5,80 5,80 5,80 5,80 5,75 5,80 0,05

5 5,75 5,75 5,90 5,90 5,75 5,80 5,80 5,85 5,81 0,06

6 5,90 5,85 5,80 5,80 5,85 5,80 5,80 5,75 5,82 0,05

7 5,75 5,75 5,90 5,90 5,85 5,80 5,80 5,85 5,83 0,06

CORPO VERDE AT1400

CORPO SINTERIZADO AT1400

AT1400

D
IÂ

M
ET

R
O

A
LT

U
R

A

h/d h/d (M) h/d (DP) RetV (M) % RetV (DP) %

AT1100 0,31 0,50% 0,24%

AT1150 0,31 2,54% 0,51%

AT1200 0,31 5,78% 0,26%

AT1250 0,30 9,79% 0,56%

AT1300 0,31 16,35% 0,32%

AT1400 0,31 18,16% 0,64%

0,31 0,0057
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Figura A-10 - Registro de anotações dos valores calculados para massa (m) e densidade 
geométrica (DG) em g/cm³ para os corpos de prova (0: corpo verde; ‘: corpo sinterizado; 
M: média; DP: desvio padrão) 

 
Figura A-11 - Registro de medidas e cálculos através do ensaio de imersão para 
ATE1100 e ATE1200 (M: média; DP: desvio padrão; D: massa a seco; S: massa 
suspensa; M: massa saturada; V: volume; Vop: volume de poros abertos; Vip: volume 
de poros impenetráveis; P: porosidade aparente; A: absorção de água; T: peso 
específico; B: densidade aparente; Dr: densidade relativa aparente) 

g/cm³ g/cm³ g/cm³ g/cm³

m0 (M) g m0 (DP) g m' (M) g m' (DP) g DG0 (M) DG0 (DP) DG' (M) DG' (DP)

AT1100 4,87 0,05 4,77 0,08 2,40 0,02 2,37 0,02

AT1150 4,84 0,06 4,61 0,06 2,43 0,03 2,37 0,01

AT1200 4,88 0,04 4,81 0,05 2,40 0,01 2,51 0,01

AT1250 4,84 0,06 4,59 0,06 2,45 0,02 2,58 0,02

AT1300 4,87 0,05 4,74 0,08 2,40 0,02 2,82 0,01

AT1400 4,84 0,06 4,57 0,09 2,43 0,03 2,81 0,03

D S M V Vop Vip P A T B Dr

1 4,54 3,50 5,40 1,91 0,87 1,04 45,48% 19,11% 4,37 2,38 54,52%

2 4,58 3,42 5,39 1,97 0,81 1,16 41,24% 17,73% 3,96 2,33 58,76%

3 4,61 3,43 5,43 2,00 0,82 1,18 41,10% 17,81% 3,92 2,31 58,90%

4 4,43 3,30 5,18 1,89 0,76 1,13 40,08% 17,10% 3,91 2,34 59,92%

5 4,55 3,41 5,35 1,94 0,80 1,14 41,28% 17,61% 3,99 2,34 58,72%

M 4,54 3,41 5,35 1,94 0,81 1,13 41,98% 17,93% 4,04 2,34 58,16%

DP 0,07 0,07 0,10 0,04 0,04 0,05 2,10% 0,01 0,19 0,03 2,10%

D S M V Vop Vip P A T B Dr

1 4,46 3,30 5,29 1,99 0,83 1,16 41,64% 18,57% 3,84 2,24 58,36%

2 4,64 3,45 5,50 2,05 0,86 1,19 42,04% 18,61% 3,90 2,26 57,96%

3 4,65 3,49 5,51 2,02 0,86 1,16 42,67% 18,57% 4,01 2,30 57,33%

4 4,67 3,47 5,53 2,07 0,87 1,20 41,85% 18,54% 3,88 2,26 58,15%

5 4,71 3,51 5,58 2,08 0,87 1,20 42,05% 18,56% 3,91 2,27 57,95%

M 4,63 3,44 5,48 2,04 0,86 1,18 42,05% 18,57% 3,91 2,26 57,95%

DP 0,09 0,08 0,11 0,04 0,02 0,02 0,39% 0,03% 0,06 0,02 0,39%

ATE1100

ATE1200
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Figura A-12 - Registro de medidas e cálculos através do ensaio de imersão para AT1100 
e AT1150 (M: média; DP: desvio padrão; D: massa a seco; S: massa suspensa; M: 
massa saturada; V: volume; Vop: volume de poros abertos; Vip: volume de poros 
impenetráveis; P: porosidade aparente; A: absorção de água; T: peso específico; B: 
densidade aparente; Dr: densidade relativa aparente) 

 

Figura A-13 - Registro de medidas e cálculos através do ensaio de imersão para AT1200 
e AT1250 (M: média; DP: desvio padrão; D: massa a seco; S: massa suspensa; M: 
massa saturada; V: volume; Vop: volume de poros abertos; Vip: volume de poros 
impenetráveis; P: porosidade aparente; A: absorção de água; T: peso específico; B: 
densidade aparente; Dr: densidade relativa aparente) 

 

 

D S M V Vop Vip P A T B Dr

1 4,57 3,44 5,33 1,89 0,76 1,13 40,20% 16,64% 4,04 2,42 59,80%

2 4,56 3,42 5,32 1,90 0,76 1,14 39,96% 16,65% 4,00 2,40 60,04%

3 4,62 3,46 5,38 1,91 0,75 1,16 39,31% 16,28% 3,98 2,41 60,69%

4 4,58 3,43 5,33 1,90 0,75 1,15 39,47% 16,37% 3,98 2,41 60,53%

5 4,71 3,53 5,46 1,92 0,75 1,17 38,93% 15,89% 4,01 2,45 61,07%

M 4,61 3,46 5,36 1,91 0,75 1,15 39,57% 16,36% 4,00 2,42 60,43%

DP 0,06 0,05 0,06 0,01 0,01 0,02 0,51% 0,31% 0,03 0,02 0,51%

D S M V Vop Vip P A T B Dr

1 4,64 3,47 5,39 1,92 0,75 1,17 39,02% 16,15% 3,96 2,42 60,98%

2 4,80 3,59 5,60 2,01 0,81 1,21 40,04% 16,80% 3,97 2,38 59,96%

3 4,77 3,56 5,57 2,01 0,80 1,21 39,81% 16,79% 3,94 2,37 60,19%

4 4,82 3,59 5,59 2,00 0,77 1,23 38,65% 16,05% 3,93 2,41 61,35%

5 4,83 3,60 5,63 2,03 0,80 1,23 39,35% 16,53% 3,93 2,38 60,65%

M 4,77 3,56 5,56 2,00 0,79 1,21 39,37% 16,46% 3,95 2,39 60,63%

DP 0,08 0,05 0,09 0,04 0,02 0,02 0,56% 0,35% 0,02 0,02 0,56%

1150 °C

1100 °C

D S M V Vop Vip P A T B Dr

1 4,58 3,43 5,16 1,72 0,58 1,15 33,39% 12,56% 3,99 2,66 66,61%

2 4,54 3,39 5,10 1,71 0,56 1,15 32,75% 12,33% 3,95 2,66 67,25%

3 4,56 3,42 5,11 1,69 0,55 1,14 32,72% 12,15% 4,00 2,69 67,28%

4 4,68 3,49 5,25 1,76 0,57 1,19 32,60% 12,28% 3,94 2,65 67,40%

5 4,65 3,47 5,22 1,75 0,56 1,18 32,30% 12,12% 3,94 2,67 67,70%

M 4,59 3,43 5,15 1,72 0,57 1,16 32,87% 12,33% 3,97 2,67 67,25%

DP 0,06 0,04 0,07 0,03 0,01 0,02 0,40% 0,18% 0,03 0,02 0,40%

D S M V Vop Vip P A T B Dr

1 4,77 3,58 5,41 1,83 0,64 1,19 35,12% 13,47% 4,02 2,61 64,88%

2 4,85 3,64 5,52 1,88 0,67 1,21 35,52% 13,78% 4,00 2,58 64,48%

3 4,77 3,58 5,41 1,83 0,64 1,19 34,98% 13,40% 4,01 2,61 65,02%

4 4,79 3,59 5,43 1,84 0,64 1,20 34,64% 13,28% 3,99 2,61 65,36%

5 4,89 3,66 5,54 1,88 0,65 1,23 34,75% 13,37% 3,98 2,60 65,25%

M 4,81 3,61 5,46 1,85 0,65 1,20 35,00% 13,46% 4,00 2,60 65,00%

DP 0,05 0,04 0,06 0,03 0,01 0,02 0,34% 0,19% 0,02 0,01 0,34%

1250 °C

1200 °C
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Figura A-14 - Registro de medidas e cálculos através do ensaio de imersão para AT1300 
e AT1400 (M: média; DP: desvio padrão; D: massa a seco; S: massa suspensa; M: 
massa saturada; V: volume; Vop: volume de poros abertos; Vip: volume de poros 
impenetráveis; P: porosidade aparente; A: absorção de água; T: peso específico; B: 
densidade aparente; Dr: densidade relativa aparente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D S M V Vop Vip P A T B Dr

1 4,54 3,37 4,98 1,61 0,44 1,17 27,38% 9,72% 3,88 2,82 72,62%

2 4,52 3,35 4,94 1,59 0,42 1,17 26,27% 9,23% 3,86 2,84 73,73%

3 4,56 3,37 4,98 1,61 0,42 1,19 26,23% 9,28% 3,83 2,83 73,77%

4 4,66 3,45 5,08 1,63 0,42 1,21 25,93% 9,10% 3,85 2,85 74,07%

5 4,75 3,50 5,19 1,69 0,44 1,24 26,23% 9,31% 3,82 2,82 73,77%

M 4,57 3,41 5,00 1,61 0,43 1,19 26,45% 9,33% 3,85 2,84 73,59%

DP 0,09 0,06 0,10 0,04 0,01 0,03 0,56% 0,23% 0,02 0,02 0,56%

D S M V Vop Vip P A T B Dr

1 4,63 3,47 5,08 1,62 0,45 1,16 28,08% 9,80% 3,98 2,86 71,92%

2 4,73 3,59 5,18 1,58 0,44 1,14 27,91% 9,34% 4,15 2,99 72,09%

3 4,69 3,59 5,16 1,57 0,47 1,11 29,60% 9,93% 4,24 2,98 70,40%

4 4,80 3,59 5,27 1,68 0,47 1,21 27,70% 9,68% 3,96 2,86 72,30%

5 4,83 3,70 5,31 1,61 0,48 1,13 29,84% 9,94% 4,28 3,00 70,16%

M 4,74 3,59 5,20 1,61 0,46 1,15 28,62% 9,74% 4,12 2,94 71,38%

DP 0,08 0,08 0,09 0,04 0,01 0,04 1,01% 0,25% 0,14 0,07 1,01%

1400 °C

1300 °C
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APÊNDICE B – TABELA COM REFERÊNCIAS DOS PADRÕES UTILIZADOS PARA 

REFINAMENTO RIETVELD 

Tabela B-1 - Referências dos padrões para refinamento Rietveld 

Fase ICSD Referência 

Al2O3 9770 
Finger, L.W. Hazen, R.M. 

Crystal structure and compression of ruby to 46 
kbar. JAPIAUv. 49 (1978) 

TiO2 
(Anatase) 

9852 
Horn, M. Schwerdtfeger, C.F. Meagher, E.P. 

Refinement of the structure of anatase at several 
temperatures. ZEKRDZv. 136 (1972) 

TiO2 (Rutilo) 9161 

Baur, W.H. Khan, A.A. 
Rutile-Type Compounds. VI. SiO2, GeO2 and a 
Comparison with other Rutile-Type Structures. 

ACBCARv.27 (1971) 

Al2TiO5 161697 

Skala, R.D. Li, D. Low, I.M. 
Diffraction, structure and phase stability studies on 

aluminium titanate. JECSERv. 29 (2009) 
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APÊNDICE C – TAXA DE AQUECIMENTO DO EQUIPAMENTO DE 

TERMOGRAVIMETRIA NETZSCH STA 449 F1 JUPITER, CURVAS TG-DTG-DTA A 

PARTIR DE 23 °C E CURVAS DE REFERÊNCIA E TÉRMICAS 

 
Figura C-1 - Curva de aquecimento do equipamento de termogravimetria, demonstrando 
estabilização do aquecimento a partir de 200 °C 

 
Figura C-2 - Curvas TG, DTG e DTA de 23 a 1250 °C 
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Figura C-3 - Linha de referência da curva TG 

 
Figura C-4 - Linha de referência da curva DTG 
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Figura C-5 - Curva térmica DTA 
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APÊNDICE D – SAÍDA DE DADOS DO SOFTWARE IBM SPSS PARA ANÁLISE 

ESTATÍSTICA DE ANOVA DE UM FATOR COM POST-HOC DE BONFERRONI 

Tabela D-1 - Saída de dados do software IBM SPSS de análise estatística ANOVA com 
post-hoc de Bonferroni para os tamanhos médios de grãos de alumina nos corpos de 
prova sinterizados 

Múltiplas comparações 

Dependência variável: 3.27  
Bonferroni 

(I) 0 (J) 0 Diferença entre 

as médias (I-J) 

Desv. Pad. Significância 95% Intervalo de confidência 

Limite inferior Limite superior 

1100 

1150 -,7522288* ,1286354 ,000 -1,132387 -,372071 

1200 -1,0102288* ,1286354 ,000 -1,390387 -,630071 

1250 -1,5132288* ,1286354 ,000 -1,893387 -1,133071 

1300 -1,5542288* ,1286354 ,000 -1,934387 -1,174071 

1400 -1,6020621* ,1286354 ,000 -1,982220 -1,221904 

1150 

1100 ,7522288* ,1286354 ,000 ,372071 1,132387 

1200 -,2580000 ,1280938 ,671 -,636557 ,120557 

1250 -,7610000* ,1280938 ,000 -1,139557 -,382443 

1300 -,8020000* ,1280938 ,000 -1,180557 -,423443 

1400 -,8498333* ,1280938 ,000 -1,228391 -,471276 

1200 

1100 1,0102288* ,1286354 ,000 ,630071 1,390387 

1150 ,2580000 ,1280938 ,671 -,120557 ,636557 

1250 -,5030000* ,1280938 ,002 -,881557 -,124443 

1300 -,5440000* ,1280938 ,000 -,922557 -,165443 

1400 -,5918333* ,1280938 ,000 -,970391 -,213276 

1250 

1100 1,5132288* ,1286354 ,000 1,133071 1,893387 

1150 ,7610000* ,1280938 ,000 ,382443 1,139557 

1200 ,5030000* ,1280938 ,002 ,124443 ,881557 

1300 -,0410000 ,1280938 1,000 -,419557 ,337557 

1400 -,0888333 ,1280938 1,000 -,467391 ,289724 

1300 

1100 1,5542288* ,1286354 ,000 1,174071 1,934387 

1150 ,8020000* ,1280938 ,000 ,423443 1,180557 

1200 ,5440000* ,1280938 ,000 ,165443 ,922557 

1250 ,0410000 ,1280938 1,000 -,337557 ,419557 

1400 -,0478333 ,1280938 1,000 -,426391 ,330724 

1400 

1100 1,6020621* ,1286354 ,000 1,221904 1,982220 

1150 ,8498333* ,1280938 ,000 ,471276 1,228391 

1200 ,5918333* ,1280938 ,000 ,213276 ,970391 

1250 ,0888333 ,1280938 1,000 -,289724 ,467391 

1300 ,0478333 ,1280938 1,000 -,330724 ,426391 

*. A diferença das medias é significante a 0,05 
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Tabela D-2 - Saída de dados do software IBM SPSS de análise estatística ANOVA com 
post-hoc de Bonferroni para a densificação dos corpos de prova sinterizados 

Múltiplas comparações 

Dependência variável: 3.27  
 Bonferroni 

(I) 0 (J) 0 Diferença entre 

as médias (I-J) 

Desv. Pad. Significância 95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

AT1100 

AT1150 0,11150% 0,41073% 1,000 -1,2332% 1,4562% 

AT1200 -4,46050%* 0,41073% ,000 -5,8052% -3,1158% 

AT1250 -6,71050%* 0,41073% ,000 -8,0552% -5,3658% 

AT1300 -10,83650%* 0,41073% ,000 -12,1812% -9,4918% 

AT1400 -13,05450%* 0,41073% ,000 -14,3992% -11,7098% 

AT1150 

AT1100 -0,11150% 0,41073% 1,000 -1,4562% 1,2332% 

AT1200 -4,57200%* 0,38724% ,000 -5,8398% -3,3042% 

AT1250 -6,82200%* 0,38724% ,000 -8,0898% -5,5542% 

AT1300 -10,94800%* 0,38724% ,000 -12,2158% -9,6802% 

AT1400 -13,16600%* 0,38724% ,000 -14,4338% -11,8982% 

AT1200 

AT1100 4,46050%* 0,41073% ,000 3,1158% 5,8052% 

AT1150 4,57200%* 0,38724% ,000 3,3042% 5,8398% 

AT1250 -2,25000%* 0,38724% ,000 -3,5178% -0,9822% 

AT1300 -6,37600%* 0,38724% ,000 -7,6438% -5,1082% 

AT1400 -8,59400%* 0,38724% ,000 -9,8618% -7,3262% 

AT1250 

AT1100 6,71050%* 0,41073% ,000 5,3658% 8,0552% 

AT1150 6,82200%* 0,38724% ,000 5,5542% 8,0898% 

AT1200 2,25000%* 0,38724% ,000 0,9822% 3,5178% 

AT1300 -4,12600%* 0,38724% ,000 -5,3938% -2,8582% 

AT1400 -6,34400%* 0,38724% ,000 -7,6118% -5,0762% 

AT1300 

AT1100 10,83650%* 0,41073% ,000 9,4918% 12,1812% 

AT1150 10,94800%* 0,38724% ,000 9,6802% 12,2158% 

AT1200 6,37600%* 0,38724% ,000 5,1082% 7,6438% 

AT1250 4,12600%* 0,38724% ,000 2,8582% 5,3938% 

AT1400 -2,21800%* 0,38724% ,000 -3,4858% -0,9502% 

AT1400 

AT1100 13,05450%* 0,41073% ,000 11,7098% 14,3992% 

AT1150 13,16600%* 0,38724% ,000 11,8982% 14,4338% 

AT1200 8,59400%* 0,38724% ,000 7,3262% 9,8618% 

AT1250 6,34400%* 0,38724% ,000 5,0762% 7,6118% 

AT1300 2,21800%* 0,38724% ,000 0,9502% 3,4858% 

*. A diferença das medias é significante a 0,05 
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