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RESUMO:  Este trabalho tem como objetivo determinar a tena-
cidade à fratura de cerâmicos sinterizados de alumina, nióbia e 
fluoreto de lítio pelo método da indentação. A uma mistura inicial de 
96% de alumina e 4% de nióbia foi adicionado 0,5% de fluoreto de 
lítio. A amostra foi sinterizada a 1350ºC e submetida à indentação 
do teste de dureza Vickers. Devido à porosidade da amostra, não 
foi possível visualizar corretamente as trincas radiais. Portanto, fo-
ram buscados exemplos de indentações na literatura.
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ABSTRACT: This paper has, as objective, to determine the frac-
ture toughness of sintered ceramics based on alumina, niobia, and 
lithium fluoride by using the indentation method. Arimital mixture 
of 96 wt% alumina and 4wt% niobia was aditional with 0,5 wt% 
lithium fluoride. The sample was sintered at 1350ºC and submitted 
to indentation through the Vickers hardness test. Due to the sample 
porosity, it was not possible to visualize properly the radical cracks. 
There fore, indentation examples were taken from the literature.
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1. Introdução
De acordo com Barsoum em [1], se não fosse devido à 

sua fragilidade, o uso de cerâmicos em aplicações estruturais, es-
pecialmente a altas temperaturas, seria muito mais amplo já que 
eles possuem propriedades muito atraentes, tais como dureza, 
rigidez e resistência à oxidação e fluência. A aplicação de uma 
tensão num sólido gera, inicialmente, deformação reversível se-
guida de fratura sem muita deformação plástica ou fratura pre-
cedida por deformação plástica. Cerâmicos e vidros entram na 
primeira categoria e são considerados frágeis, enquanto metais 
entram na segunda. Isso torna-se um desafio para engenheiros 
que consideram utilizar cerâmicos para aplicações estruturais e 
outras aplicações críticas.

A tenacidade à fratura (KIc) é a medida da resistência de 
um material à fratura quando uma trinca já estiver presente [2]. 
Dentre os vários métodos existentes para a determinação dessa 
propriedade, foi utilizada a técnica de indentação Vickers, pois 
sua execução é mais simples e de natureza não-destrutiva. En-
tretanto, é importante frisar que esse método é efetivo apenas em 
materiais cerâmicos densos, porque numa cerâmica porosa a trin-
ca propagada se intersecta com os poros existentes, o que dificulta 
a medição do tamanho do defeito comprometendo o resultado do 
experimento. O método está ilustrado nas Figuras 1 e 2.

Também seria válido utilizar o método de determinação 
da tenacidade por fratura sob flexão de barras entalhadas em 
“V”, SEVNB  (do inglês Single Edge V-Notched Beam), 
que consiste em pré-entalhar uma amostra cerâmica com um 
disco diamantado fino com espessura capaz de gerar na raiz 
deste entalhe uma trinca aguda.

A matriz do material cerâmico utilizado foi constituída 
de alumina (Al2O3). A adição de nióbia (Nb2O5) e fluoreto de 
lítio (LiF) possibilita reduzir sua temperatura de sinterização 
para valores em torno de 1350℃. A redução da temperatura 
de sinterização permite a produção de um cerâmico mais viá-
vel economicamente, o que justifica, o presente interesse deste 
trabalho na mistura de alumina, nióbio e fluoreto de lítio.

Fig. 1: Representação esquemática da indentação; Fonte: [1].

Fig. 2: Micrografia óptica de indentação em uma amostra de 
SiC; Fonte: [3].
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2. Materiais e Métodos
A uma mistura composta por 96% de alumina e 4% de nió-

bia foi adicionado 0,5% em peso de fluoreto de lítio. A amostra 
foi então prensada uniaxialmente e depois sinterizada a 1350℃. 
Após a sinterização, o material foi polido com pastas de dia-
mante de tamanhos decrescentes.

No processo de indentação, um penetrador de diamante 
piramidal de base quadrada é pressionado lentamente contra 
a amostra teste por meio de uma carga aplicada. As medidas 
da indentação e das trincas radiais que se formam são deter-
minadas no microscópio eletrônico de varredura (MEV). Em 
seguida, basta substituir os valores na fórmula desenvolvida 
e demonstrada por Evan e Charles [4]:

    (1)

Onde:
KIC- tenacidade à fratura em MPa.m1/2

H - dureza Vickers (MPa)
c - comprimento médio das trincas radiais (m)
a - comprimento médio da metade da diagonal da inden-

tação Vickers (m).

3. Resultados e Discussões
Tabela 1: Medidas de dureza Vickers.
Medida Dureza Vickers (GPa)

1 906,80
2 1007
3 1081
4 937,7
5 1178
6 1002
7 1171
8 1127
9 1133

MÉDIA (1,06 ± 0,09) . 10 3

De acordo com a Tabela 1 e convertendo o valor médio 
para GPa obteve-se uma dureza média H = (1,06 ± 0,09) . 
103 MPa. 

A melhor imagem obtida foi aquela mostrada na Fig. 3:

Fig. 3: Visualização da amostra em um M.E.V.
Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir da Fig. 3, obteve-se a = 13,21m e c= 
48,63m. Substituindo os valores na equação (1), foi 
calculado KIC = 0,803 MPa.m1/2.

A amostra utilizada possuía porosidade acima do ideal 
para a utilização do método da indentação. Ao analisar as 
amostras num microscópio eletrônico de varredura não 
foram obtidos resultados satisfatórios. Não foi possível 
visualizar as trincas radiais bem definidas, apenas as dia-
gonais do indentador. Portanto, não foi possível calcular 
corretamente o valor de KIc para a amostra pretendida. 
Decidiu-se então recorrer à literatura para analisar um 
exemplo de indentação, a partir de uma imagem de me-
lhor resolução.

4. Exemplo Analisado
Utilizou-se uma micrografia de uma indentação Vickers 

do Barsoum [1], na página 397, referente a um vidro com 
dureza aproximada de 5,5 GPa, conforme mostrada na Fig. 4.

Fig. 4: Indentação em vidro. Fonte: [1].

Pela Fig. 4 pode-se medir a = 38,0 m e  c= 99,3m. 
Substituindo na equação (1) obtêm-se, o valor de tenacidade 
à fratura KIc  1,2 MPa.m1/2.

5. Conclusões
Este trabalho demonstrou que o método de determina-

ção da tenacidade à fratura por indentação utilizado, per-
mite estimar a medida da tenacidade à fratura de um dado 
material cerâmico a ser analisado. Esta técnica é rápida e 
constitui uma alternativa para a técnica mais apropriada da 
barra pré-trincada e submetida à flexão. Os resultados do 
experimento podem não ser precisos, porém são qualita-
tivos e servem para diferenciar comparativamente valores 
de tenacidade à fratura de materiais cerâmicos de diferen-
tes composições. O método de medida de tenacidade por 
indentação requer uma superfície satisfatoriamente polida 
em um material sem porosidade excessiva. Nesta condição 
podem-se definir tanto os tamanhos de indentação quanto o 
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comprimento das trincas radiais indispensáveis para a apli-
cação da técnica por indentação.
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