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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é utilizar materiais cerâmicos para melhorar o 

desempenho dos tanques que armazenam e transportam petróleo cru e que utilizam 

materiais metálicos para a sua fabricação. Estes tanques em contato com o petróleo 

cru sofrem um processo de degradação nas suas superfícies, já que o petróleo cru é 

uma substância altamente corrosiva. E materiais cerâmicos por sua vez apresentam 

uma boa estabilidade em ambientes hostis. Porém, eles são intrinsecamente frágeis 

por apresentar pouca deformação plástica. Por isso, a escolha de um compósito 

cerâmico de alumina-titânia-lantana de alta resistência mecânica e alta tenacidade 

que foram produzidos por processamento termo-mecânico. Estes compósitos foram 

sinterizados a 1350ºC por 36 horas, e foi realizado ensaio de dureza Vickers e 

caracterização microestrutural para avaliar as suas superfícies antes e depois do 

ataque pelo petróleo cru para o uso desse material cerâmico como revestimento.  

Estes resultados serão apresentados no congresso. 

 

Palavras-chaves: compósito cerâmico, alumina-titania-lantana, revestimento, 
armazenamento de petróleo cru. 
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INTRODUÇÃO 

 

O crescimento recente da indústria brasileira de petróleo tornou-se necessário 

melhorar as condições para o transporte de petróleo bruto e de armazenamento.  

Mas, como o petróleo é uma substância altamente corrosiva é exigido de tanques  

para transporte e armazenamento mais seguro e inerte ao ataque do petróleo 

bruto. Por esta razão, os estudos de revestimentos para a proteção destes tanques 

são necessários. Assim, a utilização de materiais cerâmicos cujas propriedades são: 

a capacidade térmica elevada, resistência à corrosão, o fato de que eles podem ser 

isolantes, condutores ou supercondutores, propriedades magnéticas presentes ou 

ausência de magnetismo e de ser duro e resistente, é uma boa alternativa. No 

entanto, os materiais cerâmicos são frágeis, e neste trabalho nós usamos o tipo de 

cerâmica de alumina com titânia e La2O3. Estas cerâmicas foram produzidas pelo 

moinho de esfera termo-mecânica com alta energia e foram posteriormente 

sinterizadas em uma temperatura de 1350°C em um for no tipo mufla por 36 horas. 

Posteriormente, foram realizado teste de dureza Vickers, Microscopia Óptica, 

Difração de Raios-X, Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 

 

MATERIAS E METÓDOS 

 

Primeiramente, foram utilizados três óxidos para formar pastilhas de cerâmica. 

Estas pastilhas contêm óxido de alumínio, óxido de titânio e um óxido de terra rara o 

óxido de lantânio. Estes três óxidos, Al2O3-TiO2-La2O3 foram pesados em uma 

balança analítica para a obtenção de 100g de material cerâmico e misturados 

em um moinho de bolas de alta energia com jarro feito de aço inox, revestido 

externamente com borracha e bolas de alumina de tamanho médio. O material foi 

moído por cerca de 24 horas para produzir um caráter homogêneo. Para a 

preparação das pastilhas o material foi separado de acordo com a Tab. 1 para  

obter quatro pastilhas, e depois foram pesadas em uma balança analítica para obter 

cerca de 5g cada. 

 

Tabela 1. Composições experimentais de pó cerâmico. 
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Composição Mistura 5% Mistura 10% Mistura 15% Mistu ra 20% 

Al 2O3 94 89 84 79 

TiO2 5 10 15 20 

La2O3 1 1 1 1 

 

O processo de compressão foi realizado em uma prensa uniaxial, cuja matriz 

cilíndrica tem 3 cm de diâmetro. Em seguida, a mistura foi submetida a uma pressão 

de 10 ton / cm ² durante um período de 5 minutos, obtendo quatro pastilhas. Estas 

pastilhas foram sinterizadas em um forno tipo mufla a uma temperatura de 1350 °C  

por 36 horas e as pastilhas foram como mostrados na Figura 1. 

 

 

Figura 1. As pastilhas após o processo de sinterização. 

 

Processo de sinterização é a etapa em que há a decomposição dos 

precursores e à formação do composto em si. Após o processo de sinterização, as 

pastilhas foram quebradas em um almofariz de ágata e pilão para obter pequenos 

pedaços para a análise de Difração de Raios - X, Microdureza Vickers, Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia Óptica. Embutimentos a frio foram  

realizadas nas pastilhas para que pudessem ser lixado em uma lixadeira  rotativa 

elétrica (polimento) com lixa entre # # 220 a 1500, sucessivamente, e polido com  

pasta de diamante de granulométrica de 1µm de feltro apropriado para a obtenção 

de um aspecto de "brilho espelhado “e, como tal, para que fosse realizado o ensaio 

de microdureza Vickers (HV). 

O ensaio de microdureza Vickers avalia a resistência mecânica e, 

consequentemente, a resistência da cerâmica sinterizada Al2O3-TiO2-La2O3. Este 

ensaio é baseado na resistência que o material que oferece à penetração de uma 

pirâmide de diamante com base quadrada e ângulo entre faces de 136° e que para 

isso se usa um micro-indentação Vickers. Esse microdurômetro produz uma 
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endentação quadrada de base piramidal e então se mude suas diagonais. O valor 

da dureza Vickers (HV) é calculado como o quociente da carga aplicada pela área 

da impressão deixada no corpo ensaiado, que nos dá a seguinte equação: 

 

( )
²d

P4,1854
HV =       , Kgf/mm²       (1) 

 

Onde: HV = dureza Vickers, P = carga aplicada, d = média (número de recortes 

 (x 0, 164) diagonal da endentação. 

 

A microdureza foi realizada com uma carga de 1000 gramas, por um tempo de 

10 segundos, utilizando-se um aumento de 40x. Cada amostra recebeu cinco 

endentações em lugares diferentes do corpo-de-prova para resultados mais 

corretos. Os resultados obtidos para cada amostra são mostrados graficamente 

na sessão dos resultados e discussão. 

As cerâmicas sinterizadas foram estudadas por Difração de Raios - X para 

determinar a estrutura cristalina e parâmetro de rede. Essa análise foi feita no  

Laboratório de DRX no Departamento de Física da UFPE foi utilizado uma 

varredura de 15 º -100 º comum tempo de exposição de 1,0 s sobre um Siemens D-

5000 com o objetivo de cobre (radiação Cu-Kα com comprimento de onda 

λ = 1, 5406 Å). A microestrutura das cerâmicas foi avaliada por Microscopia 

Eletrônica de varredura (MEV), realizado no Departamento de Física da UFPE.  O 

MEV oferece possibilidades de formação de imagens de fácil interpretação e figuras 

claras das  superfícies investigados. 

Por fim, através de Microscopia óptica feita no departamento de Ciência e 

Tecnologia e Geologia - CTG da UFPE investigou-se a superfície do cerâmico antes 

e depois do ataque químico por parte do petróleo sergipano de mar e terra. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Microdureza Vickers 

 

A alumina é considerada uma dureza de compósitos cerâmicos de alta, a 

adição de pequenas quantidades de dióxido de titânio causar um aumento nos 
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valores de dureza. Os ensaios de Microdureza mostraram os seguintes resultados, 

apresentados na Tab. 2. 

 

Mistura 5% TiO 2 10% TiO2 15% TiO2 20% TiO2 

Microdureza 

(kgf/mm²) 

192.77 291.28 120.23 116.45 

 

Difração por Raios-X 

 

Através da análise da Difração por Raios-X, padrões de difração de Raios - X 

obtidos são mostrados na Fig. 2, onde é possível identificar os parâmetros de rede  

da mistura formada de cerâmica e cada um dos seus componentes. 
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Figura 2. Difratograma dos compósitos de cerâmica Al2O3-TiO2-La2O3 e seus 

constituintes. 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

De acordo com as microscopias eletrônica de varredura obtidas, é possível        

observar uma diminuição do tamanho de grão e distribuição dos mesmos, na 

proporção do conteúdo do TiO2 amostra. Em amostras de 10wt% e 5wt% tiveram 

uma grande distribuição de tamanho de grãos, mas é observado o acúmulo de 

aglomerados, devido à maior concentração de TiO2. 
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Figura 3. Composição de 5%, 10%, 15% e 20% em peso de TiO2 

 

Os compostos de 15wt% e % 20wt  de TiO2 observam-se uma situação 

diferente, há um refinamento do grão o La2O3 parece que neste caso atua como um 

agente de refino de grão, através do processo de sinterização, o que resulta na  

microestrutura altamente homogêneas em tamanho de grão e na distribuição. 

 

 Microscopia Óptica 

  

 É possível observar que a superfície das amostras do compósito Al2O3-TiO2-

La2O3 não houve alterações significativas nas superfícies dos compósitos em 

contato com petróleo, mostrando assim, boa estabilidade química para 15 dias 

submersos em petróleo cru de terra e mar sergipano. 

Antes 

    

15 dias Mar 

    

15 dias Terra 

    

              (a)                             (b)                              (c)                                (d) 

Figura 4. Microscopia Óptica aumento de 100x antes e depois da imersão em 

petróleo sergipano (a) 5% em peso de TiO2, (b) 10% em peso de TiO2, (c) 15% em 

peso de TiO2 e (d) 20% em peso de TiO2. 
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CONCLUSÃO 

 

 Segundo os primeiros resultados da fabricação de compósitos cerâmicos de 

Al2O3-Tio2 com 1wt% La2O3, pode-se concluir que os compósitos com a 

composição de 5wt% TiO2 e 10wt% apresentaram os melhores resultados na  

sinterização,  Microdureza Vickers, Difração de Raios - X e Microscopia Eletrônica 

de Varredura. Portanto, esses compostos podem ser usados como revestimento de  

tanques de petróleo bruto. Estamos em processo de estudo da tenacidade à 

fratura e outros relacionados com as propriedades mecânicas. Estes resultados 

serão mostrados devidamente em outra oportunidade. 
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COMPOSITE REINFORCED ALUMINA CERAMICS WITH TITAN AND LANTANA 
FOR USE IN COATING STORAGE TANKS AND TRANSPORT OF CRUDE OIL. 

 

ABSTRACT 

 

 The objective of this work is to use ceramics to improve the performance of the 

tanks that store and transport crude oil and which use metallic materials for their 

manufacture. These tanks in contact with crude oil undergo a process of degradation 

on their surfaces, since crude oil is a highly corrosive substance. And in turn ceramic 
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materials have good stability in hostile environments. However, they are inherently 

fragile for display little plastic deformation. Therefore, the choice of a ceramic 

composite alumina-titania-lantana has high mechanical strength and high toughness 

which were produced by thermo-mechanical processing. These composites were 

sintered at 1350 ° C for 36 hours, and it was held Vickers hardness testing and 

microstructural characterization to assess their surfaces before and after the attack 

by crude to use such material as ceramic coating. These results will be presented at 

the congress. 

 

 

Key-words: ceramic composite, alumina-titania-lantana, coating, storage of crude 
petroleum. 
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