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Resumo: Superfícies internas de navios petroleiros de petróleo cru são 

submetidas a ambientes corrosivos, por este motivo é de grande importância a 

pesquisa de revestimentos para sua proteção. Materiais cerâmicos geralmente 

apresentam característica de inércia química e figuram como opção de material 

para essa aplicação. Neste trabalho foram produzidos compósitos cerâmicos 

alumina-titânia com reforço de ítria. Esses compósitos foram produzidos por 

processo termo-mecânico, sinterizados a 1350°C durante 24 horas, sendo o 

resfriamento realizado ao forno. A caracterização estrutural e microestrutural do 

material sinterizado foi realizada por difração de Raio-X e microscopia 

eletrônica de varredura. E sua propriedade mecânica foi estudada através do 

ensaio de microdureza vickers. Depois dessa caracterização as amostras 

passaram por um teste de estabilidade onde foram imersas em petróleo cru a 

temperatura ambiente por até 60 dias, durante os quais foram periodicamente 

submetidas a diferentes ensaios relacionados com estabilidade, onde foi 

verificado que o material encontrava-se livre de fendas, fissuras ou trincas, 

apresentando dessa forma características de inércia ao ambiente de petróleo 

cru. 
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INTRODUÇÃO 

 

A corrosão é um processo de degradação dos materiais que atinge 

vários setores econômicos, e é responsável por elevados prejuízos. Só nas 

instalações de refino de petróleo e petroquímicas esta está envolvida em cerca 

de 50% das falhas de materiais(1). Evidencia-se assim a necessidade de se 

trabalhar com materiais que operem de forma confiável nesses ambientes de 

transporte e armazenamento de óleo, que apresentam alto grau de hostilidade 

por serem expostos a temperaturas elevadas e produtos quimicamente 

agressivos(2). Sendo assim, uma alternativa é utilizar revestimentos inertes a 

corrosão. 

Cerâmicas possuem características de inércia química, resistência a 

temperatura e dureza(3) favoráveis a sua aplicação como revestimento nessas 

condições. No entanto, sua susceptibilidade a fratura frágil limita a aplicação 

com propósitos estruturais(4). Para tanto, é sabido através de estudos 

anteriores que a adição de pequenos percentuais de óxidos de terra pode 

aumentar a tenacidade a fratura desses materiais(5), diminuindo os riscos de 

uma falha em sua utilização para revestimentos, que poderia resultar em 

severas consequências ambientais e econômicas na aplicação em questão. 

Dessa forma, este trabalho teve como objetivo o desenvolvimento de novas 

cerâmicas que possuam como característica inércia à corrosão do petróleo cru. 

Para isso foi buscado aperfeiçoamento das características mecânicas dessas 

cerâmicas, no sentido de possibilitar o desenvolvimento de materiais de boa 

qualidade que possam ser aplicados como revestimento de matrizes metálicas 

em navios petroleiros. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 Para a produção do compósito alumina-titânia-ítriacada um dos 

compostos foi pesado em balança analítica de forma que fossem garantidas as 

proporções indicadas na Tab. 1. 
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Tabela 1: Composições das amostras cerâmicas 

Amostra Al2O3 (% em peso) TiO2 (% em peso) Y2O3 (%em peso) 

1 94 5 1 

2 89 10 1 

3 84 15 1 

4 79 20 1 

 

Foram então separadas porções de 5g do material que receberam a adição 

de 6 gotas de álcool polivinílico (4%) cada, para atuar como ligante 

aumentando a resistência da peça a verde. Esse composto foi colocado e 

macerado nos pós cerâmicos com o auxílio de um pistilo e um almofariz de 

ágata. 

A compactação das porções de 5g se deu em uma prensa uniaxial 

(SCHIWING SIWA, modelo ART6500089), utilizando-se uma carga de 12 

toneladas durante um período de 5 minutos, resultando em uma pastilha 

circular de diâmetro 15mm. Para auxiliar o processo de desmolde foi utilizado 

etilenoglicol, pois este é de fácil evaporação e não influencia os resultados 

experimentais.  

Por fim, as amostras passaram por um processo de sinterização em forno 

tipo mufla com patamares de queima de 1300ºC e 1350ºC durante 18h e 24h 

respectivamente e deixados para resfriar lentamente ao forno. Depois algumas 

amostras foram quebradas e seu pó submetido a ensaio de difração de raios-x. 

As primeiras amostras (1300ºC/18h) apresentavam um baixo grau de 

coesão entre as partículas, evidenciado pelo seu esfarelamento no momento 

da manipulação e foram descartadas.As demais amostras (1350ºC/24h) foram 

lixadas em malhas #220, #320, #400, #600 e #1000 em lixadeira elétrica 

rotativa, polidas em pasta de diamante (1µm) até apresentarem aspecto 

espelhado e submetidas a ensaio de microdurezavickers, microscopia ótica e 

microscopia eletrônica de Varredura (para o último as amostras tiveram de ser 

metalizadas com carbono, pois não são condutoras). 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram realizadas análises de difração de raios-X (DRX) das amostras 

depois da sinterização. Os resultados de DRX após a sinterização nos 

compósitos cerâmicos mostrou que não houve formação de novas fases, ou 

seja, o compósito preservou as fases características e individuais de cada um 

dos pós de partida, variando apenas as intensidades dos picos, pois estes 

estão relacionados com os teores de cada um dos óxidos envolvidos.  

 

 

Figura 1: DRX das Amostras 1, 2, 3 e 4 após sinterização, respectivamente 

Com esse método foi possível verificar a não reação entre os materiais 

constituintes, caracterizando assim a formação de compósito. Os difratogramas 

que expressam os resultados obtidos estão expostos na Fig.1. 

Para o teste de microdurezavickers foram feitas 5 penetrações para 

cada amostra, utilizando-se uma carga de 500gf durante 10s e um identador 

piramidal de diamante. Os resultados das medidas podem ser vistos na Tab. 2  
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Tabela 2: Resultado do ensaio de microdureza das amostras 

Amostra Hv1 Hv2 Hv3 Hv4 Hv5 

1 - - - - - 

2 53,83 48,10 56,48 49,55 47,92 

3 63,55 65,59 60,45 61.44 57,9 

4 70,56 77,15 85,36 81,41 78,67 

 

Não foi possível avaliar a dureza da amostra 1 pois as indentações 

apresentavam muitas irregularidades de borda, podendo esse fenômeno estar 

relacionado a falta de coesão entre as partículas fruto de uma sinterização 

deficiente. As demais amostras, no entanto, apresentaram valores maiores de 

dureza quanto maiores os teores de titânia, indicando que esta atua como 

aditivo no processo de sinterização. Para as etapas posteriores foram utilizadas 

apenas as pastilhas das amostras 3 e 4, pois estas mostraram possuir 

melhores propriedades mecânicas. 

Através das imagens de microscopia ótica (MO) é possível verificar que não 

existem trincas ou falhas superficiais decorrentes do processamento nas 

pastilhas, atestando a integridade estrutural das mesmas para testes 

posteriores. 

 

 

Figura 2: MO das amostras 3 (a) e 4 (b), com ampliação de 100x. 

A análise de MEV foi realizada após a sinterização nas amostras 3 e 4 que 

apresentaram os maiores valores de dureza.  É possível observar na Fig.3 

relativa homogeneidade na distribuição dos elementos, além de uma 

morfologia de grão angulosa sem crescimento anormal, não havendo grandes 
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diferenças observáveis através do microscópio eletrônico entre as duas 

composições. 

 

 

Figura 3: MEV das amostras 3 (a) e 4 (b), com ampliação de 3000x 

 

 Posteriormente as amostras 3 e 4 foram colocadas imersas em petróleo 

cru oriundo de poços sergipanos de terra e de mar, os resultados após 60 dias 

podem ser observados nas imagens feitas por microscopia ótica da Fig. 4 e 5. 

 

 

Figura 4: MO das amostras após imersão em petróleo oriundo de poços de mar 

durante 60 dias (a) amostra 3 e (b) amostra 4. 
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Figura 4: MO das amostras após imersão em petróleo oriundo de poços 

terrestres durante 60 dias (a) amostra 3 e (b) amostra 4. 

 

 Podemos observar que não houve aparecimento de falhas ou trincas na 

superfície do material, o que indica que o compósito permaneceu inerte aos 

efeitos corrosivos desse meio. 

 

 CONCLUSÕES 

 

 O compósito Al2O3-Y2O3-TiO2 foi produzido com êxito através da rota de 

processos termo-mecânicos explicitados e apresentou dureza crescente com o 

aumento dos percentuais de titânia. Não foram verificadas falhas ou trincas 

após a imersão das pastilhas durante o período de 60 dias em petróleo cru 

oriundo de terra e de mar, o que indica que estas possuem inércia aos efeitos 

corrosivos destes, e figura como opção para o revestimento da superfície 

interna de navios petroleiros. 
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PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF CERAMIC 

COMPOSITE Al2O3-TiO2 REINFORCED WITH Y2O3 AND ITS 

STABILITY IN CRUDE OIL FOR INTERNAL COATING OF 

PETROLEUM TANKERS 

 

Abstract: The internal surfaces of  crude petroleum tankers are subjected 

to corrosive environments, therefore it is of great importance to research 

coatings for the protection of those structures. Ceramic materials 

generally exhibit characteristic chemical inertness and are shown as 

material option for this application. In this study alumina-titania ceramic 

composites have been produced and reinforced with yttria. These 

composites were produced by thermo-mechanical process, sintered at 

1350 ° C for 24 hours, and left to cool down in the oven. The structural 

and microstructural characterization of the sintered material was tested 

by X-ray diffraction and scanning electron microscopy. And its 

mechanical property was studied by Vickers microhardness test. After 

this characterization, the samples underwent a stability test where they 

were immersed in crude oil at room temperature for 60 days, during 

which were periodically subjected to tests related to stability, which was 

found found that the material was free from cracks, fissures or fractures, 

presenting for these reasons characteristics of inertia when subjected to 

crude oil environment. 
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