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RESUMO 

Amostras do composito ceramico Alz0 3 
- TiC, foram produzidas a partir de 

uma mistura de pos de alumfnio, dioxido de tiHin~o e carbono, utilizando-se a 
Sintese por Combustao Auto-Sustentada a Alta Temperatura, conhecida como SHS 

(Self-Propagating High Temperature Synthesis), seguida por dois metodos de 
densifica~ao: queda de urn peso e compressao em uma maquina Instron®. As 

energias de densifica~ao do primeiro e do segundo metodo foram de, 
respectivamente, 30 e 133 J, 0 que resultou em amostras com, respectivamente, 84,7 

e 87,9% da densidade teorica maxima e microdureza Vickers de 17,9 e 18,0 GPa. 
Estas amostras foram caracterizadas por microscopia otica, difra~ao de raios-x e 
microscopia eletronica de varredura. Observou-se a existencia de uma rea~ao de 

baixo valor exotermico (denominada pre-rea~ao) e 0 pJ'.Jdntf} final foi caracterizado 
por difra~ao de raios - x. 
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l.INTRODU<;AO 

M 
ateriais refratarios, tais como ceramicos, intermetalicos e comp6sitos, quando obtidos 
pelos metodos tradicionais de compacta~ao e sinteriza~ao , utilizam temperaturas que 
excedem a 1800°C, 0 que torna 0 processo dispendioso, necessi tando de grande 

consumo de energia e equipamentos de alto custo. Alem disto, a mistura mecanica dos pos 
iniciais exige particulas de granulometria da ordem de microns, 0 que e dificultada caso os 
produtos iniciais apresentem uma elevada dureza. 

Estes materiais podem ser produzidos por uma tecnologia recente e simples, denominada 
SHS. Esta tecnica requer uma mistura inicial dos reagentes e sua compacta~ao ; apos a igni~ao, 
com uma fonte adequada de energia externa, uma rea~ao qufrnica altamente exotermica se 
inicia e torna-se auto-sustentada, propagando-se espontaneamente pelos reagentes, que sao 
convertidos nos produtos. 

o grande interesse despertado pelo SHS provem de varios fatores : 

• Simplicidade do processo 

• Baixa demanda de energia, pela utiliza~ao de rea~6es auto-sustentadas 

• Alta pureza dos produtos, devido a expulsao de impurezas volateis com as altas 
temperaturas atingidas 

• Baixo custo e faeil disponibilidade comereial dos pos reagentes 

• Possibilidade de simultaneamente sintetizar e densificar 0 produto, relo fato da 
temperatura atingida situar-se aeima da TTDF (temperatura de transi~ao dutil-fragil) 

Por isto, 0 SHS vern sendo intensivamente estudado como meio de produzir materiais 
especiais, de ampla variedade de aplica~6esl, como boretos, carbetos, carbonitretos, 
comp6sitos, intermetalicos, nitretos, silicetos, dentre outros. 

Via de regra, na auseneia de uma pressao externa, a rea~ao resulta em aglomerados 
porosos, que podem ser subseqiientemente mofdos possibilitando a obten~ao de produtos 
atraves do processamento conveneional associado a sinteriza~ao . Mais recentemente, esfor~os 
tern sido feitos2 com 0 objetivo de a1can~ar a simultanea sfntese e densifica~ao de materiais. 

Na forma de pos, os produtos sao usados como abrasivos, como por exemplo 0 TiC3. 0 
TiN, TiC e TiB2 sao utilizados para conferir resisteneia ao desgaste em produtos de a~o de 
configura~6es plana e cilfndrica4

,5, com 0 auxflio de ondas de choque. 
Na forma de produtos porosos, sao usados como catalisadores, pre formas para 

infiltra~6ys de metais, na prepara~ao de compositos cerarnico-metaF, filtros e material para 
cadinhos3.. 

Como produtos densificados, sao inumeras as aplica~6es, dentre elas6,7 : 

• Eletrodos para eletrolise em meios corrosivos, ex: TiN 

• Ligas com mem6ria de forma, ex: TiNi 

• Atenuadores de neutrons, ex: hidretos de metais refratarios 
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• Lubrificantes de alta temperatura, ex: calcogenetos de Mo 

• Elementos para resistencia de aquecimento de fomos, ex: MoSi
2 

• Abrasivos, ferramentas de corte e pas para polimento, ex: TiC, carbetos cementados 
e carbonitretos 

• Ligas estruturais de alta temperatura, ex: NiAl. 

Existem dois modos basicos de reac;ao de combusUio, que variam conforme 0 metodo 
de ignic;ao empregado: por propagafiio e por explosiio termica8

• Na reac;ao por propagac;ao, 
o compacto formado pela mistura dos pas reagentes e aquecido localmente. Este ponto reage 
eo calor liberado provoca a reac;ao da area vizinha, gerando a propagac;ao da reac;ao na forma 
de uma onda de combustao. N a reac;ao por explosao termica, 0 compacto e aquecido 
uniformemente, ate atingir a temperatura de ignic;ao, quando entao a reac;ao ocorre 
simultaneamente em toda a amostra. Os produtos resultantes dos dois modos sao os mesmos, 
exceto pela porosidade, que no modo por propagafiio e substancialmente superior' . Este e 
mais utilizado para sintetizar materiais refratarios, enquanto que 0 modo por explosiio termica, 
e normalmente usado para sintetizar reac;6es fracamente exotermicas, como as que formam 
intermetalicos ou ligas metalicas9

• 

2. PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

2.1 - Produ~ao das amostras 

2.1.1 - Preparafiio dos pos precursores 

Para a produc;ao do compasito cerami co AI
2
0

3
-TiC, com 58% de Al

2
0

3
e 42% de TiC 

(em volume), foram utilizados pas precursores de AI, Ti0
2 

e C, com tamanhos medios de 40, 
0,6 e 20mm, respectivamente . 

A combinac;ao dos reagentes foi preparada com 28,27% de AI, 62,77% de Ti0
2 

e 8,96% 
de C em massa. Esta foi misturada em etanol absoluto P.A., na razao de 1,5 ml de etanol para 
urn grama de massa de reagentes, empregando-se urn moinho de bolas de alumina para 
homogeneizac;ao dos pas, num tempo aproximado de 70 horas. Em seguida, foi seca a 80°C 
por 50 horas e posteriormente a lOO°C pOl' 70 horas, desaglomerada e peneirada (peneira de 
60 mesh). 

A reac;ao utilizada foi a seguinte: 

(1) 

2.1.2 - Compactafiio 

Urn tipo basico de compacto foi produzido, a partir de 1 ,8g da mistura por compactac;ao 
uniaxial a frio, numa maquina universal de ensaios Instron. Este media 11 mm de diametro e 
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de altura, sob pressao de 25 MPa e apresentava densidade igual a 1,7 g!cm3, equivalente a 
56% da densidade te6rica da mistura. Esta foi ca1culada a partir da regra das misturas em 
volume (52,05% de AI, 33,37% de Ti0

2 
e 14,58% de C), encontrando-se urn valor de 2,97 g/ 

cm3
. 

2.2 - Rea~ao de combustao 

o metodo de ignic;:ao empregado foi 0 da explosao termica, utilizando-se urn pequeno 
forno cilfndrico, de 8,5 cm de altura por 12,5 cm de diametro, constitufdo pOI' urn refratario 
cilfndrico e resistencia de Kantal, capaz de atingir uma temperatura da ordem de 1250°C. 0 
forno era conectado a urn Variac, que permitia controlar a taxa de aquecimento, evitando-se 0 

desgaste prematuro da resistencia. 

2.3 - Tecnicas de densifica~ao 

Duas tecnicas foram empregadas para a densificac;:ao : 

2.3.1 - Densificafiio atraves da queda de um peso 

Nesta, utilizou-se urn dispositivo que contem urn peso deslizante sobre trilhos verticais, 
conforme a Figura 1. 0 forno foi posicionado no dispositivo de forma que a amostra ficasse 
em seu interior, contida entre os punc;:5es de uma matriz e limit ada pOl' duas folhas de grafoil, 
cuja finalidade era a de proteger os punc;:5es. Ravia ainda uma camisa interna de grafite, que 

~-.. - .. - .. - .. g---~ 
: ..J "--'/-_ .. laoo". 

PUN~AO -~Ff~~~fl=~~n--' 
SUPER/OR 

GRAFO! L ~ - -·J..~l+-V~'" 

CAMISA DE GRAFITE 

PESO (18 k~) 

FORNO 

ORIF ICIa PARA SAIDA 
DE GASES 

Figura 1: Representagao esquematica da densificagao atraves da queda de urn peso. 
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facilitava a retirada do produto e protegia 0 interior da matriz . Esta rea<;ao ocorreu a 
aproximadamente 1150°C. 

2.3.2 - Densificafiio atraves da Instron 

° compacto, conforme a Figura 2, contido entre os punc;5es da matriz, foi posto 
imediatamente abaixo da celula de carga, sem aplicac;ao inicial de pressao. Esta reac;ao ocorreu 
a aproximadamente 1145°C. Foi necessario realizar urn pequeno desbaste lateral da amostra, 
tendo em vista a reac;ao nao ocorrer com a amostra contida, a temperaturas ate 12lO°C. 

CEiuLA DE CAR~.G A~~ 

COMPACTO VERDE 

Figura 2: Representa<;ao esquematica da densificagao atraves da maquina Instron. 

2.4 . Caracteriza~ao e testes medinicos 

Apos a densificac;ao, foram realizadas medidas de massa especffica, porosidade, 
microscopia otica, analise de imagens, difrac;ao de raios-x, microdureza e MEV. 

2.4.1· Medida de massa especifica e porosidade 

As medidas de massa especffica e de porosidade foram caIculadas utilizando-se a Norma 
Tecnica NBR 6220 ABNT. Os resultados foram comparados com a DTM do comp6sito A1

2
0 3-

TiC. Esta foi calculada pela media ponderada das massas especfficas de cada componente, a 
partir da regra das misturas, com 58% em volume de Al

2
0 3 (3,99 g/cm3) e 42% em volume de 

TiC (4,92 g/cm3), ou seja, 4,38 g/cm3. 
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2.4.2 - Analise de imagens 

Foi realizada pelo Analisador de Imagens OMNIMET® 3 & 4, que consiste num software 
utilizado no ambiente Windows da Microsoft e que usa uma camara Hitachi KP-M lE/K 1: 1 
acopJada a urn microsc6pio 6tico Olimpus ME3. 

Foram medidos os tamanhos medios de corda horizontal e vertical do Al
2
0

3 
e do TiC, 

escolhendo-se aleatoriamente sete imagens em cada regUio analisada, para urn tratamento 
estatfstico dos dados obtidos. Este tratamento foi realizado atraves do software Origin® e 
apresentados graficamente. 

2.4.3 - Medida de Microdureza 

Utilizou-se uma carga-teste de 200gf, por urn tempo de 10s em urn equipamento marca 
Shimadzu. 

3. RESULTADOS E DISCUSSAO 

3.1 - Calculo da energia de densifica~ao 

Na densificac;ao atraves de urn peso, considerou-se a energia potencial (E ) da massa 
p 

(m) do peso (18Kg), a uma altura (h) de 0,2 m, utilizando-se a expressao: 

E =mgh 
p 

(2) 

on de g e a acelerac;ao da gravidade. Disto, com uma perda de 15%, fator estimado a partir do 
coeficiente de atrito dos trilhos lubrificados, encontrou-se urn valor aproximado de 30 1. 

Na densificac;ao aJraves da maquina Instron, considerou-se 0 trabalho (r) da forc;a (F) 
produzida pela carga de 2000 Kg para reduzir a altura da amostra de 11 para 3 cm, utilizando
se a expressao: 

-r=FD (3) 

onde d cOlTesponde a 8 mm. Levando-se em conta ainda a perda do sistema, encontrou-se urn 
valor aproximado de 133 J. 

3.2 - Produtos ohtidos por rea~ao e densifica~ao 

No metodo da queda de urn peso, atingiu-se uma porosidade de 8,33% e uma massa 
especffica de 3,71 g/cm3, correspondente a 84,7% da DTM e no mitro, uma porosidade de 
8,07% e uma massa especffica de 3,85 g/cm3, equivalente a 87,9% da DTM. 

A medida em que a reac;ao ocorre, a amostra vai se desgaseificando (pela volatilizac;ao 
de impurezas) e sua temperatura, ap6s urn pico, cai rapidamente (devido a perda de calor para 
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as vizinhan~as). Caso a a~ao de compacta~ao na amostra reagida seja aplicada logo ao infcio 
da rea~ao, os gases ainda nao terao safdo completamente da amostra, resultando em densidades 
baixas. Caso esta a~ao seja aplicada urn pouco ap6s, a temperatura da amostra tent diminufdo, 
o que a torna menos plastica, e portanto mais diffcil de densificar. Dados experimentais4 

sugerem haver urn tempo ideal para a aplica~ao da a~ao de compacta~ao, em fun~ao de diversos 
pariimetros e conforme 0 metodo empregado, de forma que a amostra esteja suficientemente 
desgaseificada e ainda acima da TTDF. Apatentemente, 0 metodo utilizando a Instron foi 0 

que mais se aproximou destas condi~5es. Alem disto, a energia envolvida tambem foi maior. 

3.3 - Caracteriza'rao Microestrutural 

3.3.1 - Dos reagentes precursores 

A determina~ao do tamanho medio das partfculas dos p6s precursores, foi feita atraves 
da incidencia de urn feixe de raios laser em uma solu~ao do p6 e sua morfologia foi observada 
atraves de urn microsc6pio eletronico de varredura. 

As partfculas de AI, Ti0
2 

e C, apresentaram tamanho medio de 40, 0,6 e 20mm, 
respecti vamente. 

3.3.2 - Dos produtos obtidos 

3.3. 2a - Densificafiio atraves da maquina Instron 
A analise por raios-x revelou que esta 

amostra reagiu por completo, conforme a 
Figura 3a, apresentando apenas resfduos de 
Al nao reagido. 

FIGURA 3: Difratograma de raios-x da 
amostra densificada a) atraves da 
maquina Instron, revelando a sua 

completa reayao e apresentando residuos 
de AI nao reagido e b) atraves da queda 

de urn peso, revelando a reayao completa. 
Os picos correspondentes a M sao da 

massa utilizada para fixar a amostra em 
seu compartirnento no aparelho de raios-x. 
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a b 

FIGURA 4: Micrografias das regioes, de cima para baixo, respectivamente, da amostra 
densificada a) atraves da maquina Instron e b) pela queda de um peso 

A Figura 4a, mostra, de cima para baixo, respectivamente, as regioes de topo, centro e 
base da amostra. Observou-se a presen~a de regioes escuras (poros), cinzas (AI

2
0

3
) e elar'as 

(TiC), reveladas por microanalises de raios-x por EDS. A porosidade observada provavelmente 
deve-se aos gases aprisionados durante a rea~ao, cujos vazios nao puderam ser preenchidos 
devido ao simuWl.neo resfriamento da amostra, conforme explicado no item 3.2. Esta distribui
se homogeneamente nas regioes centro e base, exceto no topo, que apresenta uma porosidade 
mais elevada. Esta regularidade nas regioes centro e base, provavelmente deve-se a uma 
distribui~ao uniforme da pressao de densifica~ao pel a amostra e urn acumulo de porosidade 
no topo provavelmente foi conseqiiencia de uma maior quantidade de gas aprisionado durante 
a compacta~ao. 

Na Figura Sa, observa-se que os tamanhos de cordas nas diferentes regioes sao 
praticamente iguais tanto vertiCal quanta horizontalmente para ambas as fases, provavelmente 
pela distribui~ao homogenea da pressao de densifica~ao. A diminui~ao nos tamanhos medios 
de corda das regioes topo e centro, de aproximadamente 4 mm, para a regiao base, de 1 mm 
em media, indica provavelmente uma evolu~ao mais baixa de calor de rea~ao. ° tamanho 
medio de corda do Al

2
0

3 
e do TiC foi, respectivamente, 3,4 e 3,3 mm. 

3.3.2b - Densificafao atraves da queda de urn peso 

A analise por raios-x revelou que a amostra produzida pOl' este metodo reagiu por 
completo, conforme a Figura 3b, sendo os picos correspondentes aM, provenientes da massa 
utilizada para fixar a amostra no respectivo compartimento do aparelho de raios-x. 
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A Figura 4b mostra, de cima para baixo, respectivamente, as regi5es de topo, centro e 
base da amostra. A distribuiyao das porosidades nao e uniforme, acumulando-se na regiao 
central. 

A variayao do tamanho medio de corda horizontal e vertical das fases Al
2
0

3 
e TiC, em 

funyao da regiao da amostra, encontra-se registrada na Figura 5b. ° maior comprimento das 
fases na direyao horizontal esta coerente com a existencia de urn gradiente de pressao nao 
uniforme, que tende a acomodar 0 material horizontalmente. Verifica-se que a presenya de 
porosidades na regiao centrallevou a uma diminuiyao do tamanho de corda do A1

2
0

3
, mas 

nao afetou 0 do TiC. ° tamanho medio de corda do Al20 3 e do TiC foi, respectivamente, de 
3,77 e de 3,82 mm. 

~m 

6 

" A 

~\ ~ \ :.::-, .. , \ , 
, . 
-0- Alp] - Corda horizontal 

--0 - Al,O] - Corda vertical 
A TiC - Corda horizontal 

- . -- TiC - Corda vatical 

'Il'lXl Cm"" 

~m 

5~ 
-0- Alp] - horizontal 

5J) 
···--0 ·,- Alp] - vertical 

_ .......... TiC - horizontal 

4~ - "Y- TiC ~ YCJ1ical .1. 

4/l -. 
3~ 

3/l 

2~ 

2J) 

'Il'lXl Cmlm Il;.c 

FIGURA 5: Distribuiyao dos tamanhos de cordas vertical e horizontal do AI
2
0

3 
e do TiC, 

ao longo das regi5es da amostra densificada: a) atraves da maquina Instron e b) pela 
queda de um peso 

3.4 - Determina~ao da microdureza 

Foi necessario urn grande cuidado na escolha da regiao a ser penetrada pelo 
microindentador, devido a porosidade das amostras. Caso 0 material cedesse, haveria urn 
falso resultado na medida, por isto, a carga mais apropriada foi a de 200gf. Tempos de aplicayao 
de carga superiores a lOs resultavam em microtrincas nas pontas do losango impresso no 
material durante 0 ensaio, sendo esta a razao de sua escolha, alem de estar dentro do limite de 
tempo estabelecido pela Norma Tecnica E-384-84 da ASTM. A dureza do comp6sito foi 
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determinada por indenta~6es aleatorias na amostra, tendo em vista a impressao nao ficar 
inteiramente delimitada pelas fases. A amostra densificada atraves da Instron apresentou uma 
dureza de 18,028 ± 0,881 GPa e a amostra densificada atraves da queda de urn peso, uma 
dureza de 17,973 ± 1,304 GPa. Estes resultados estao no limite mInimo dos valores atingidos 
por Rabin2 (18 a 22 GPa) e por outros metodos de obten~a02. 

3.5 - Analise da rea'.;3o 

A temperaturas da ordem de 890oC, observou-se experimentalmente urn aumento da 
taxa de aquecimento da amostra em rela~ao a do fomo (mantida constante), acompanhado 
pelo desenvolvimento de uma onda de combustao que percorria a mesma. A este fenomeno 
deu-se 0 nome de pre-rea~ao. Apos esta, a amostra reagia ou nao, dependendo de algumas 
condi~6es que nao foram analisadas neste trabalho. Este fenomeno ja havia sido relatado 1o, 

porem, envolvendo cineticas distintas. 
A Figura 6 mostra 0 difratograma por raios-x da amostra pre-reagida. A analise deste 

revela a transforma~ao parcial do Ti02 anatase para rutilo, a forma~ao do A120 3
, a existencia 

de Al nao reagido e a nao forma~ao do TiC. 
Acredita-se que esta pre-rea~ao envolva a rea~ao do Al apenas corn 0 02 do ar, dar a 

presen~a de Ti02 rutilo em grande quantidade, proveniente do Ti02 anatase. Como a energia 
liberada na rea~ao exotermica foi insuficiente para permitir a sustenta~ao da onda de forma 
auto-propagada', a rea~ao extinguiu-se. Provavelmente esta possui menor energia de ativa~ao 
que a rea~ao para a forma~ao do composito, consumindo parte da energia que seria utilizada 
para forma-Io. 

18 

600 
R 

20 30 40 50 

28(0) 

60 

T - Ti02 anatase 

R - Ti02 lUtilo 

A-AIP3 

L- AI 

70 80 

FIGURA 6: Difratograma de raios-x da amostra pre-reagida, mostrando a 
transformayao parcial do Ti0

2 
anatase para rutilo, a formayao do A1

2
0

3
, 

a existencia de AI nao re'agido e a nao formayao do TiC. 
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4. CONCLUSOES 

A consolida~ao do comp6sito AI20 3
-TiC decorrente da rea<;ao completa dos p6s 

reagentes, foi possivel atraves dos metodos de densifica~ao empregados. 
Difratogramas de raios-x revelaram uma rea<;ao completa dos p6s reagentes, indicando 

ser eficiente a tecnica da explosao termica para a igni<;ao da l'ea<;ao. 
A densidade dos produtos obtidos variou conforme 0 metodo empl'egado de 

consolida<;ao, assim como tambem os valores de microdureza Vickers, tendo sido obtido urn 
valor maximo de 18,029 GPa. 

A consolida~ao na maquina de ensaios Instron mostrou sel' mais eficiente do aquela 
realizada pela queda de urn peso, a partir dos valores absolutos obtidos da energia de 
densifica<;ao, porosidade, densidade e microdureza. 

Em termos relativos, observou-se que embora a energia de densifica<;ilo do s'egundo 
metodo tenha sido mais de 4 vezes superior a do primeiro, os resultados foram apenas 
ligeiramente superiores. 

A analise da rea<;ao revelou a existencia de uma pre-rea<;ao, cujo produto obtido foi 0 

Al e Ti02 nao reagidos, Ti02 rutilo e A120 3
, proveniente da rea<;ao do Al e do 0 2 do ar. Esta 

pre-rea<;ao apresenta uma baixa libera<;ao de calor que consome parte da enel'gia que seria 
utilizada para reagir a amostra. 
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