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Resumo: Considerando a necessidade de materiais 

resistentes a elevadas temperaturas e que garantam a 
integridade de aplicações como trocadores de calor, este 

trabalho investiga as propriedades mecânicas da 

alumina α (Al2O3) como função da temperatura na faixa 

de 23 ºC a 850 ºC. Para tal, ensaios de flexão em 4 

pontos foram realizados em amostras retangulares de 

seção transversal de ~ 45 mm2 empregando dispositivo 

em Inconel (superliga de Níquel-Cromo) especialmente 

desenvolvido. Os resultados são descritos usando a 

estatística de Weibull e demonstram o efeito da 

temperatura na resistência à flexão desta cerâmica. 
 

1. Introdução 
A utilização de materiais cerâmicos em estruturas que 

operam em elevadas temperaturas (p. ex.: trocadores de 

calor cerâmicos que atingem mais de 800ºC) é vantajosa 

do ponto de vista térmico mas não é trivial em termos 

estruturais, uma vez que estes materiais são frágeis e 

podem acarretar falhas catastróficas [1]. Propriedades 
mecânicas de tais materiais em temperaturas elevadas 

são limitadas na literatura e motivam as pesquisas [2]. 

Este trabalho se insere como um passo na direção 

do desenvolvimento dos aparatos e competências 

necessários para o ensaios de materiais cerâmicos com 

precisão e repetibilidade nas dependências da FEI. 
 

2. Metodologia 
No total 100 espécimes foram confeccionados por 

sinterização a 1200ºC (Fig. 1a), retificados e ensaiados 

em flexão de 4 pontos segundo a norma ASTM C1211 

[3] em cinco temperaturas (23ºC, 210ºC, 425ºC, 700ºC e  

850ºC). Considerando resultados válidos, foram 

respectivamente 30, 24, 14, 14 e 8 amostras. A 

porosidade da alumina foi estimada em 28%. Os 

resultados de limite de resistência à flexão (foco do 

estudo) foram descritos por distribuições biparamétricas 

de Weibull com intervalo de confiança 95%.  
Os ensaios foram realizados em máquina universal 

servocontrolada MTS 810 equipada com forno de 

resistências e célula de carga. O dispositivo de ensaio de 

flexão (Fig. 1b) foi projetado seguindo orientações da 

norma ASTM C1211 [3] e incluindo graus de liberdade 

adicionais para garantir o alinhamento dos roletes, 

compensação de desalinhamentos e adaptabilidade para 

as 3 modalidades de ensaio de flexão da norma. 
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Figura 1 – (a) Amostras fraturadas e (b) dispositivo em inconel.  

3. Resultados 
A Fig. 2(a) apresenta distribuições de Weibull 
selecionadas para resultados de tensão limite de 

resistência (SLR) considerando 23ºC, 425ºC e 850ºC. 

Fica evidente a boa aderência dos resultados de falha ao 

modelo de Weibull, mesmo para 850ºC (somente 8 

dados válidos). Considerando a resistência característica 

das distribuições (63º percentil), a Fig. 2(b) apresenta o 

efeito da temperatura na resistência mecânica. Em 

especial, ocorre pequeno aumento do limite de 

resistência até 400ºC, seguido de expressiva e relevante 

redução da resistência mecânica até 850ºC. 
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Figura 2 – (a) Distribuições de Weibull selecionadas para os 

resultados de tensão limite de resistência (SLR) e (b) valores 

característicos (SLR-0 – 63º percentil) como função da temperatura. 
 

4. Conclusão 
O dispositivo desenvolvido viabilizou ensaios com 

boa aderência a distribuições biparamétricas de Weibull. 

O limite de resistência à flexão (SLR-0) apresentou 

sutil incremento até 400º, seguido de expressiva queda 
até 850º, comportamento este que deve ser considerado 

para projetos considerando altas temperaturas. 
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