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RESUMO 

 

CARNEIRO, J. M. Estudo influência da temperatura de brasagem nas 

uniões zircônia/aço 2014. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-

Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, Natal. 

 

Interfaces metal/cerâmica zircônia/aço inox processadas via brasagem vêm 

sendo utilizadas devido a sua combinação de propriedades tais como: 

estabilidade em altas temperaturas, elevada resistência à corrosão e boas 

propriedades mecânicas. Contudo, alguns pares apresentam problemas a nível 

da interface, como trincas, fissuras e porosidades, contribuindo assim para a 

deterioração do par metal/cerâmica, podendo até conduzir à ruptura total da 

interface. Esses defeitos na interface podem estar associados a uma seleção 

menos criteriosa dos parâmetros de brasagem para cada sistema. No presente 

trabalho utilizou-se a união entre zircônia (Y-TZP e Mg – PSZ) com aço inox 

304. Essas junções foram metalizadas mecanicamente com Ti e brasadas em 

diferentes ciclos térmicos utilizando liga de adição Ag-Cu. Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV) com microanálise por espectroscopia de 

Energia Dispersiva (EDS) e teste de flexão em 3 pontos foram empregadas 

para investigar as propriedades da união zircônia/aço. Os resultados revelaram 

que para menores temperaturas de brasagem houve uma melhor resistência a 

flexão e camadas de reação mais homogêneas entre a liga de adição e os 

pares metal/cerâmica. Ficou também comprovado a ativação “in situ” da liga de 

adição AgCu. 

Palavras-chave: união metal/cerâmica, metalização mecânica, brasagem, 

zircônia e aço inox. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

CARNEIRO, J. M Study on the influence of brazing temperature in the joint 

zirconia/steel using mechanical metallization. 2014. Master Thesis. 

Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 

 

Metal-Ceramic (M/C) Zirconia-stainless steel interfaces have been processed 

through brazing techniques due to the excellent combination of properties such 

as high temperature stability, high corrosion resistance and good mechanical 

properties. However, some M/C interfaces show some defects, like porosity and 

cracks results in the degradation of the interfaces, leading even to its total 

rupture. Most of time, those defects are associated with an improper brazing 

parameters selection to the M/C system. In this work, ZrO2 Y-TZP and ZrO2 Mg 

- PSZ were joint with the stainless steel grade 304 by brazing using a eutectic 

silver-copper (Ag28Cu) interlayer alloy with different thermal cycles. Ceramic 

surfaces were previous mechanically metallized with titanium to improve 

adhesion of the system. The effect of temperature on the M/C interface was 

studied. SEM-EDS and 3 point flexural bend test were performed to evaluate 

morphology, chemical composition and mechanical resistance of the M/C 

interfaces. Lower thermal cycle temperatures produced better results of 

mechanical resistance, and more regular/ homogeneous reaction layers 

between braze alloy and metal-ceramic surfaces. Also was proved the AgCu 

braze alloy activation “in situ” by titanium. 

 

Key words: metal-ceramic joint, mechanical metallization, brazing, zirconia and 

stainless steel 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O desenvolvimento progressivo de cerâmicas avançadas está associado 

a um aumento da demanda para unões cerâmica/cerâmica e cerâmica/metal 

para a produção de componentes híbridos com interfaces confiáveis capazes 

de suportar altas temperaturas de trabalho. Alumina e zircônia (ZrO2) são as 

cerâmicas óxidas mais comumente investigadas visando possibilidades de 

aplicações industriais quando unidas a outros materiais [1]. 

A união entre materiais metálicos e cerâmicos é um processo complexo 

por se tratar de materiais com propriedades físicas (coeficiente de expansão 

térmica), químicas (tipo de ligação) e mecânicas (tenacidade) completamente 

díspares. A grande maioria dos processos de união envolve o aquecimento do 

sistema metal-cerâmico. Após o resfriamento, diferenças nos módulos de 

elasticidade e coeficiente de expansão térmica originam tensões residuais, com 

maior intensidade junto à interface, podendo conduzir à fratura da mesma. 

Diversas técnicas podem ser utilizadas para minimizar as tensões residuais, 

com destaque a introdução um metal ou liga dúctil entre os materiais a unir 

[2,3]. 

A brasagem é uma técnica extensivamente utilizada para formação de 

uniões metal-metal metal-cerâmica, e cerâmica-cerâmica. Algumas cerâmicas 

apresentam dificuldade de molhamento, sendo necessário técnicas adicionais 

para promover a molhabilidade das superfícies através da metalização da 

cerâmica antes da brasagem ou utilizando ligas de adição com elementos 

“ativos”. Titânio, zircônio e alumínio são exemplos de metais introduzidos na 

liga de adição para promover o molhamento, por meio da formação de 

compostos termodinamicamente estáveis na interface, podendo criar uma 

continuidade química entre os componentes [2,4,5]. 

Várias técnicas utilizadas para a metalização de cerâmica são descritas 

na literatura, como a deposição física e química de vapor (PVD e CVD). Estas 

técnicas, no entanto, apresentam desvantagem por serem mais caras do que a 

metalização mecânica. Por outro lado, o método Mo-Mn apesar de apresentar 

baixo custo de operação é inadequado para zircônia, pois ele não apresenta 

uma fase intergranular vítrea, fator-chave para a união entre o filme metálico 

formado e o substrato da cerâmica [6, 7]. 
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A metalização mecânica de cerâmicas óxidas é um método original do 

Forschungszentrum Jülich na Alemanha, e consiste em se revestir, por atrito, a 

superfície cerâmica com um filme metálico de titânio. Como vantagens, pode-

se destacar o fato do processo ocorrer na temperatura ambiente e em uma 

única etapa, sem a utilização de equipamentos e máquinas especiais; não 

liberar resíduos nocivos ao meio ambiente; ser de fácil automatização e pela 

sua simplicidade ter vantagens econômicas para pequenos e grandes lotes [8]. 

A zircônia tem sido usada em diversas aplicações, devido às 

características desenvolvidas através de técnicas de tenacificação, que 

permitem que sua estrutura se transforme e absorva ou desvie trincas, 

tornando-a altamente resistente mecanicamente. Outra aplicação seria a 

utilização das suas características eletrolíticas, cujas aplicações incluem 

sensores de oxigênio, células a combustível, bem como sua utilização como 

refratário, devido ao seu alto ponto de fusão [9]. 

As SOFC (solid oxide fuel cell) a base de zircônia dopada com ítria 

trabalham na faixa de temperatura entre 850 e 1000°C e permitem uma alta 

eficiência, bem como a realização da reforma do combustível no interior da 

célula. No entanto, como desvantagens observam-se problemas com a 

expansão térmica proveniente do uso de diferentes materiais na fabricação da 

célula e na baixa confiabilidade mecânica por causa da inerente característica 

de baixa resistência mecânica típica de qualquer cerâmica que apresentam 

tenacidade à fratura relativamente alta [10]. 

 Por esses motivos o estudo de uma melhor configuração na junção da 

zircônia com um material metálico se faz necessário. Esse trabalho estudou a 

influência da temperatura de brasagem através das propriedades mecânicas 

das junções zircônia/aço inox 304. 
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1.1 OBJETIVO 

O presente trabalho tem por objetivo geral estudar a influência da temperatura 

de brasagem nas uniões metal/cerâmica através das propriedades mecânicas 

das interfaces formadas entre ZrO2 (Y-TZP e Mg-PSZ) metalizada 

mecanicamente com Ti e o aço inox 304. Desta forma, pretende-se aprimorar e 

estabelecer as melhores condições de brasagem para futuras uniões 

zircônia/aço inox com interfaces mais resistentes mecanicamente.  

1.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Avaliar o efeito que a temperatura produz na resistência mecânica das 

junções através do ensaio de flexão em três pontos; 

 Estudar o efeito do tipo de estabilizante da zircônia no comportamento 

mecânico na união metal/cerâmica após o ciclo de brasagem; 

 Analisar a microestrutura por MEV/EDS das interfaces formadas pelos 

conjuntos metalocerâmicos brasados e correlacionar com o 

comportamento mecânico observado; 

 Estudar o efeito do Ti na microestrutura e nas propriedades mecânicas 

da união metal/cerâmica. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  PROCESSO DE UNIÃO 

 

Uma grande variedade dos produtos utilizados na sociedade moderna são 

constituídos por mais de um componente individual. Grande parte deste 

trabalho requer uniões permanentes das partes para produzir elementos 

estruturalmente resistentes [11]. 

Processos de junção são empregados para unir dois ou mais 

componentes. O processo de união é utilizado para definir um conjunto de 

métodos empregados na junção de duas ou mais peças. Já que existe uma 

impossibilidade de se fabricar esses produtos de uma forma única [8]. 

A união de materiais de distintas classes apresenta inúmeras 

dificuldades, devido as suas várias caracteristicas como: de ligações químicas, 

estrutura cristalina e propriedades mecânicas, coeficiente de expansão térmica, 

tenacidade à fratura e módulo de elasticidade. Um importante fator para o 

sucesso do processo de união metal/cerâmica é a capacidade de gerar uma 

interface que consiga acomodar os diferentes tipos de ligações, reduzindo a 

descontinuidade eletrônica das superfícies que estão sendo unidas [13]. 

Esses processos de união podem ser divididos como direto, através de 

soldagem e brasagem, assim como sob a ação de elementos de adicionais de 

fixação e junção, como parafusos e rebites [12]. 

Para que haja um entendimento entre uniões metal/cerâmica a serem 

estudadas, torna-se necessária uma rápida revisão das principais 

características da zircônia, parte do objeto de estudo deste trabalho. 

 

2.2   ÓXIDO DE ZIRCÔNIO 

 

As cerâmicas a base de zircônia estabilizada são reconhecidas pelas 

suas propriedades mecânicas. A zircônia pura é polimórfica apresenta três 

estruturas cristalinas bem definidas, a monoclínica, a tetragonal e a cúbica; 

existindo também, sob alta pressão, a forma ortorrômbica. A forma monoclínica 

é estável até 1170°C, mudando de forma passando a ser tetragonal que é 
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estável até 2370°C, quando se transforma em cúbica e exibe essa forma até a 

temperatura de fusão de 2680°C [14, 15, 16], como apresentado na Figura 1.  

A estabilização da fase tetragonal é de grande interesse científico, pois, 

a partir da transformação tetragonal para monoclínica, a literatura relata 

mecanismos de tenacificação das cerâmicas a base de zircônia. Entre alguns 

fatores que influenciam esta transformação martensítica estão: o tamanho de 

grão, a quantidade de dopante utilizado e a temperatura [8].  

A transformação tetragonal para monoclínica em cerâmicas de zircônia 

pura gera uma expansão no volume de 3-5%, a qual é suficiente para gerar 

trincas, fragilizando a amostra ou mesmo podendo ocorrer a sua fratura [16, 

17]. Contudo em cerâmicas de zircônia dopadas esta transformação de fases 

atua como mecanismo de tenacificação do corpo cerâmico.  

No campo da engenharia, a zircônia é um material com um vasto campo 

de aplicação como em estruturas, recobrimentos térmicos, próteses dentárias, 

sensores, entre outras aplicações, devido a sua estabilidade em altas 

temperaturas, a baixa condutividade térmica, elevada resistência à corrosão e 

propriedades mecânicas, e coeficiente de expansão térmica semelhante à das 

ligas de aço [18, 19, 20]. 

 

Figura 1 - Diagrama de fases Zr-O [9]. 

Na Figura 2 têm-se as representações das estruturas cristalográficas da 

zircônia: zircônia monolítica, zircônia tetragonal e a zircônia cúbica. 
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            (a)                                     (b)                                           (c) 

 

Figura 2 - Zircônia monoclínica (a), zircônia tetragonal (b) e zircônia cúbica (c), 
os círculos maiores representam os átomos de Zr, e o círculos menores os 

átomos de O [21]. 

 

2.3   CLASSIFICAÇÃO DA ZICÔNIA 

 

2.3.1 ZIRCÔNIA TOTALMENTE ESTABILIZADA 

A zircônia totalmente estabilizada na forma cúbica é obtida através da 

adição de quantidades suficientes de óxidos estabilizadores, tais como 

magnésia (MgO 16 % mol (5,86 % peso)), ítria (Y2O3 8 % mol (13,75 % peso)), 

calcia (CaO 16% mol (7,9% peso)) e alguns outros óxidos de terras raras [22, 

23]. O resfriamento rápido possibilita a conservação da fase cúbica, já que a 

transformação cúbica em tetragonal ocorre por difusão [22]. 

 

2.3.2 ZIRCÔNIA PARCIALMENTE ESTABILIZADA (PSZ) 

A adição de óxidos estabilizadores em quantidade inferior à necessária 

para a estabilização completa da fase cúbica produz uma zircônia parcialmente 

estabilizada, com finas partículas de zircônia tetragonal metaestáveis dispersas 

em uma matriz de zircônia cúbica [23, 24]. Uma concentração variando entre 3 

a 6% mol de ítria é necessária para a obtenção de uma zircônia parcialmente 

estabilizada [25], já a magnésia necessita de 8 a 10% em mol para produzir 

uma zircônia parcialmente estabilizada, conforme é apresentado nas Fig. 3 e 4. 
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Figura 3 - Diagrama de fases resumido do ZrO2 dopado com Y2O3 [26]. 

 
 

Figura 4 - Diagrama de fases da zircônia com magnésia [14]. 

 

2.3.3 ZIRCÔNIA TETRAGONAL POLICRISTALINA (TZP) 

 

Uma zircônia tetragonal policristalina é constituída por uma fase 

tetragonal com uma concentração baixa de aditivos estabilizadores [25]. Este 

material possui uma microestrutura homogênea com pequenos grãos (0,1 - 1 

μm) [23].  A temperatura de sinterização exerce uma grande influência no 
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tamanho de grãos formados neste tipo de material, podendo-se obter grãos 

menores quando sinterizados em temperaturas mais baixas [27]. Sendo este 

material na verdade, uma zircônia parcialmente estabilizada [28]. 

2.3.4 ESCURECIMENTO DA ZIRCÔNIA 

Alguns autores [77-81] reportaram o escurecimento da zircônia, quando 

colocada em contato com Ti puro ou ligas de Ti, ou mesmo com ligas de adição 

com Ti ativo como soluto, em experimentos de brasagem ou de molhabilidade. 

A elevada afinidade do Ti para o oxigênio, leva à segregação do oxigênio para 

a interface com o filme de Ti. Existem modelos teóricos para a explicação da 

origem do fenômeno de descoloração ou escurecimento da zircônia, em 

contato com Ti. Tendo em conta a simples redução da zircônia ou 

simplesmente uma mudança não-estequiométrica da zircônia.  

Agathopoulos et al. [86] e mais tarde Hanson et al. [6] estudaram este 

efeito de escurecimento, relacionando-o com a redução da zircônia. O Ti pode 

reagir com a zircônia para formar uma série de produtos de reação. Através de 

uma análise termodinâmica, estes autores concluíram que o composto mais 

provável que se formaria segundo a reação da redução da zircônia para 850ºC, 

seria o TiO, segundo a reação: 

 

ZrO2 + 2Ti -------» Zr + 2TiO              ΔG850 = + 15kJ/mol   (1) 

 

Apesar da formação do óxido através desta reação não ser energeticamente 

favorável, para esta temperatura, o valor está no limite de se tornar favorável, e 

estando em jogo outros fatores como a atmosfera do forno (alto vácuo), e 

concentração maior de Ti junto à superfície, podem fazer com que a reação 

seja passível de acontecer [79]. Contudo, a análise por difração de raios-X da 

zona escura, não revelou a presença de zircônio metálico.  

Segundo Durov et al. [88] é possível que essa descoloração seja devida 

a uma mudança de fase não-estequiométrica da zircônia (ZrO2-x). Utilizando a 

difração de Raios-X estes autores encontraram a presença de ZrO no sistema. 

O principal defeito existente na estrutura das fases não-estequiométricas 

da zircônia é a existência de lacunas ou vacâncias de oxigênio. A formação de 
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defeitos, isto é, lacunas de oxigênio, pode ser entendida através da seguinte 

equação: 

O-2 «-------» ½ O2 + Va + 2e-                             (2) 

 

De acordo com esta equação, a redução da zircônia envolve a formação de 

uma lacuna de oxigênio (Va) e dois elétrons livres, para manter a neutralidade 

da fase. O conjunto de lacuna de oxigênio e elétron livre (Va+e-) e elétron é 

denominado por centro-F [89].  

Aditivos como Y2O3 e MgO introduzem cátions Y3+ e Mg2+ na rede, os 

quais conduzem à estabilização das fases cúbica e tetragonal para temperatura 

ambiente. Além deste fato, estes cátions introduzem também mais defeitos na 

estrutura, isto é, mais lacunas de oxigênio [81]. 

A redução da zircônia proposta por Hanson [6] e Agathopoulos [86] 

levaria a um aumento do teor de Zr nas zonas escuras observadas. Contudo, 

não foi detectado um aumento na intensidade dos picos na difração de raios x. 

Portanto, a hipótese proposta por Durov [88] da redução não-estequiométrica 

da zircônia seja a mais plausível de acontecer. 

 

2.4   JUNÇÕES METAL-CERÂMICA 

Geralmente, nas uniões metal-cerâmica (M/C) pretende-se combinar a 

resistência mecânica e tenacidade dos materiais metálicos com a excelente 

resistência química, térmica e ao desgaste das cerâmicas. Efetivamente, a 

união entre metais e cerâmicos nada mais é do que a junção de dois materiais 

dissimilares com o objetivo de combinar suas propriedades [2, 4, 8, 29-31].  

Os processos de união metal/cerâmica estão sob constante 

aperfeiçoamento. Novas abordagens, bem como a melhoria das técnicas, tem 

sido publicadas com objetivo de reduzir os custos em grande escala e melhorar 

a confiabilidade dos componentes da união, preenchendo assim os requisitos 

para um número crescente de aplicações a partir de componentes industriais, 

eletrônicos e biomateriais [32]. No entanto, projetar e criar estruturas cerâmicas 

requer atenção adicional para o desenvolvimento de elevadas tensões de 

tração na interface de união que poderiam resultar no fracasso de componente. 

Como respostas para suas naturezas predominantemente covalentes, as 

cerâmicas avançadas são materiais leves e duros capazes de resistir à 
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abrasão severa e manutenção em ambientes químicos inertes em 

temperaturas elevadas. Redução do peso e aumento da temperatura 

operacional são metas de máquinas de combustão para os fabricantes de 

turbina que ocasionam em um aumento de carga e melhoria na eficiência 

termodinâmica para conversão de energia [33, 34]. 

Ao estabelecer uma técnica de união refinada de cerâmicas com 

componentes metálicos, deve-se considerar dois fatores básicos. A junção 

pode ser alcançada tanto pela ligação química quanto por arranjos na estrutura 

cristalina. Deve-se selecionar o processo de reação que otimiza a força 

interfacial para cada combinação de componentes. Outro fator preponderante é 

redução da incompatibilidade entre as taxas de expansão térmica das 

cerâmicas e dos metais. Cerâmicas possuem coeficientes de expansão térmica 

relativamente pequenos quando comparados aos metais em geral [4]. 

Cerâmicas com baixa resistência mecânica frequentemente rompem sob 

os efeitos das tensões. A melhor forma de acomodar as diferenças existentes 

entres os materiais utilizados em interfaces metal-cerâmica são o uso de 

materiais capazes de aceitar as diferenças existentes entres os materiais 

originais tanto nas diferenças entre as ligações e suas propriedades químicas 

[2, 13]. 

As tensões térmicas residuais geradas nas uniões metal/cerâmica são 

resultantes da diferença no coeficiente de expansão térmica e no módulo de 

elasticidade entre os materiais de base (Figura 5). No resfriamento, após a 

união, a interface funciona como restrição à contração dos materiais, e como 

consequência tem-se o surgimento das tensões residuais. A amplitude e a 

distribuição das tensões residuais nas uniões depende de fatores, como a 

geometria da junta, diferença de temperatura, espessura da camada de reação, 

fases formadas na interface, módulo de elasticidade e coeficiente de expansão 

térmica dos materiais envolvidos [8]. 
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Figura 5 - Tensões térmicas residuais no processo de brasagem [8]. 

 

Cerâmicas e metais podem ser unidos por diferentes tipos de junções 

[35, 36]. Uma visão esquemática dos processos de junção cerâmica/metal, 

onde podem ser classificados didaticamente, como: junção mecânica, junção 

indireta e junção direta, é mostrada na Figura 6 [8]. 

 



26 

 

 

Figura 6 - Processos de união metal/cerâmica [9]. 

 

2.4.1 JUNÇÃO INDIRETA 

 

São processos de união que requerem o uso de materiais de adição, 

como união adesiva e brasagem, comumente chamado processos de uniões 

indiretas. União adesiva que usa intercamadas orgânicas oferece resistência 

mecânica satisfatória abaixo de 250 °C. Intercamadas vítreas também podem 

ser utilizadas para melhorar a resistência à alta temperatura. Exemplos de 

uniões adesivas incluem cerâmicas magnéticas em motores elétricos, como 

também forro cerâmico para lubrificar tubos. No caso das uniões abrasivas, as 

cerâmicas são usadas como uma barreira protetora contra desgaste por 

corrosão. Intercamadas vítreas têm sido utilizadas há muito tempo para unir 

Al2O3 com Nb em lâmpadas incandescentes de vapor de sódio [35, 36].  

No entanto, brasagem é sem dúvida o processo de união mais 

amplamente utilizado quando são exigidas junções mecanicamente confiáveis 

para operar em temperaturas relativamente altas. Brasagem permite baixo 

custo e ampla utilização de uniões com geometrias complicadas e não se 

restringido a superfícies planas [2]. 
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2.5   BRASAGEM 

 

A brasagem pode ser descrita como sendo uma união metal – metal, 

metal – cerâmica ou ainda cerâmica – cerâmica através do aquecimento abaixo 

da temperatura de fusão dos mesmos, adicionando-se uma liga de solda (metal 

de adição), a qual molha e penetra entre as superfícies a serem unidas. Ao se 

resfriar, a união formada torna-se rígida e resistente [37].  

Brasagem engloba um grupo de processos de união que utiliza um metal 

de adição com ponto de fusão inferior ao do metal de base. Consequentemente 

o processo é realizado a uma temperatura na qual as peças a serem unidas 

não sofrem nenhuma fusão. Nestes processos, em geral, a penetração e 

espalhamento do metal de adição na junta são conseguidos por efeito de 

capilaridade. A brasagem pode ser considerada como um processo especial de 

soldagem por fusão no qual apenas o metal de adição é fundido [38]. 

A junção cerâmica/metal por brasagem tem sido extensivamente 

aplicada em função de suas vantagens como: alta resistência mecânica e 

temperatura de serviço da junta produzida; simplicidade e fácil disponibilidade 

dos equipamentos necessários; fácil automação do processo em escala 

industrial; excelente condutividade térmica e elétrica; custo reduzido. Outra 

característica importante da brasagem é a possibilidade de se manter intactas 

as propriedades do metal e da cerâmica [2].  

Existem três variações básicas dos processos de brasagem [38]:  

(i) A brasagem propriamente dita ou “brasagem forte” (Brazing, B) 

que utiliza metais de adição de temperatura de fusão superior 

a 450°C,  

(ii) A brasagem fraca (Soldering, S) que utiliza metais de adição de 

baixa temperatura de fusão. Processos de temperatura de 

fusão (inferior a 450°C),  

(iii) A solda-brasagem, que utiliza metais de adição similares ao da 

brasagem, mas cujo projeto da junta é similar ao usado na 

soldagem por fusão convencional [Modenesi, Marques, [38]. 

Segue outro método de classificação do processo de brasagem (Fig. 7). 

 



28 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Figura 7 - Classificação da brasagem em função da temperatura e principais 
ligas de adição, adaptada [2, 8].  

 

Ao contrário da soldagem, o material de adição ou de brasagem é 

diferente e tem um ponto de fusão mais baixo do que o material de base que 

está sendo soldado. A temperatura liquidus do material de base não é atingida. 

Os materiais de adição da brasagem são sempre constituídos de metais puros 

ou ligas. Formas comerciais comuns são arames, varetas, chapas, fitas, barras, 

pós, pastas ou peças conformadas. As fases do processo de brasagem são: 

aquecimento da área de junção, do meio de brasagem, e do meio fluxante, 

ativação do meio fluxante / gás de proteção (afastamento da camada 

passivadora), fusão meio de brasagem, molhamento dos pares que estão 

sendo brasados, e processo de difusão (formação de solução sólida ou 

compostos intermediários) [39]. 

A brasagem é um processo de união no qual o coalescimento da junta é 

produzido pelo aquecimento, utilizando-se um metal de adição que se funde 

abaixo da temperatura solidus do material de base e flui por forças de origem 

capilar [39]. 

Entre as vantagens da brasagem, destacam-se [35, 40, 41]: 

 Alta resistência mecânica e temperatura de serviço da junta produzida;  

 Fácil automação do processo em escala industrial;  

 Excelente condutividade térmica e elétrica;  
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 Custo reduzido;  

 Simplicidade e fácil disponibilidade dos equipamentos necessários;  

 Possibilidade de se manter intactas as propriedades intrínsecas do metal 

e da cerâmica.  

No entanto, uma das principais desvantagens desta técnica está 

relacionada às diferenças nas propriedades dos materiais envolvidos, além das 

altas temperaturas envolvidas no processo [42].  

Para produção de uniões metal/cerâmica através da brasagem é 

fundamental que o líquido (metal de adição) consiga reagir com o substrato 

cerâmico e formar ligações químicas com o mesmo, isto é, a brasagem 

depende da capacidade de molhamento da fase líquida nos substratos sólidos. 

No entanto podem existir problemas de molhabilidade das superfícies [43, 44]. 

Os materiais utilizados na brasagem comercial são, geralmente, ligas de 

adição Ag-Cu, Ag-Cu-Ti, Ag-Cu-Sn-Ti Ag-Cu-em-Ti, Ti, etc. A composição 

eutética da liga Ag-Cu (temperatura de fusão de 780°C) muitas vezes é 

preferida porque é relativamente dúctil e, por conseguinte, capaz de limitar as 

tensões resultantes entre dois materiais com coeficientes de expansão térmica 

diferentes [45]. 

As ligas de adição também são classificadas em duas categorias: ativa e 

não ativa. Ligas de adição ativas são aquelas que incluem a presença de um 

elemento ativo, como Ti ou Nb na sua composição. Já as ligas de adição não 

ativa são significativamente mais baratas porém exigem uma metalização 

prévia do substrato cerâmico para melhorar o molhamento e assim uma 

interface (normalmente reativa) é formada. Ligas de metal de adição ativas 

para brasagem metal/cerâmicas devem possuir algumas características 

essenciais para melhorar a microestrutura interfacial, tais como: 

 Ponto de fusão ou faixa de fusão compatível com esses materiais de 

base; 

 Fluidez moderada na temperatura de brasagem, promovendo 

capilaridade e distribuição uniforme em cima da junção, mas prevenindo 

infiltração em materiais de base sinterizados (ambos metais e 

cerâmicas); 
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 Composição homogênea e estabilidade para minimizar separação 

constituinte ou segregação à fusão e solidificação (ciclo de brasagem); 

 Compatibilidade termodinâmica com a superfície do metal de base 

promovendo molhamento; 

 Tendência limitada para formação de fase frágil (normalmente 

intermetálicas) e compatibilidade com a temperatura de funcionamento, 

carregamento mecânico e ambiente [2]. 

Para unir cerâmica e metal por brasagem, a intensificação da 

molhabilidade de uma liga metal/cerâmica é um fator-chave. Outro processo é 

adicionar elementos ativos às ligas de adição convencionais. Os elementos 

ativos são Ni, Al, Ti, Zr, Hf, Th, V, Nb, Ta, Cr, e em alguns casos podem reagir 

com a cerâmica para formar uma camada metálica intermediária e, assim, 

obter-se a ligação química metal/cerâmica. Porém, cada liga deve ter o teor do 

elemento ativo na liga de adição deve ser suficiente para que haja a reação, 

caso contrário, a fragilidade da junta é aumentada [46]. 

 

2.6 MOLHAMENTO 

 

 A molhabilidade de um sólido por um líquido está relacionada com a 

reatividade superficial entre os componentes, dependendo da magnitude das 

tensões superficiais envolvidas [43, 44, 47]. Entre os principais fatores que 

controlam a molhabilidade dos materiais cerâmicos por metais, podem-se 

destacar as propriedades e a microestrutura do material cerâmico, a 

reatividade do metal em relação em relação ao cerâmico e a atmosfera de 

reação [44].  

O termo superfície é aplicado, de modo usual, para a área entre uma 

fase condensada (sólido ou líquido) e uma fase gasosa, enquanto que o termo 

interface é aplicado para sistemas envolvendo fases condensadas, tais como 

sólido-gás, sólido-sólido, líquido-gás, líquido-líquido [2]. Os átomos e moléculas 

presentes nas superfícies e interfaces são energeticamente mais instáveis que 

os mesmos no interior do material, estando assim sujeitos à forças de atração e 

repulsão quando em contato com outro tipo de superfícies, isto é, gerando uma 
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tensão superficial [48]. Esta energia contida na superfície/interface é 

denominada por energia interfacial ou superficial [8].  

 

2.6.1 MOLHABILIDADE NÃO REATIVA  

 

A molhabilidade de um sólido por um líquido pode ser avaliada pelo 

ângulo de contato que o líquido faz com o sólido, através da equação de Young 

(equação 3), válida nas condições e equilíbrio termodinâmico (ΔG=0).  

σSV - σSL = σLV · cos Θ                           (3) 

Onde, σSV, σSL e σLV são tensões interfaciais entre sólido-vapor, sólido-

líquido e líquido-vapor, respectivamente, nas condições de equilíbrio 

termodinâmico (ΔG=0) [49]. Quando θ ≥ 90º o sistema é não-molhável, e θ ≤ 

90º existe molhabilidade. As tensões interfaciais podem ser representadas em 

função das energias interfaciais [49]. Na Figura 8 é apresentado o 

comportamento do ângulo de contato quando uma gota de metal líquido é 

colocada sob a superfície de um substrato cerâmico.  

 

a)                                                     b) 

Figura 8 - Comportamento do ângulo de contato θ: a) não-molhável, e b) existe 
molhabilidade [50]. 

 

2.6.2 MOLHABILIDADE REATIVA  

 

Existem sistemas em que o líquido reage com o sólido buscando atingir 

o estado de equilíbrio do sistema, havendo formação de compostos (novas 

camadas), difusão, precipitação e segregação. Isto ocorre quando as 
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condições de equilíbrio não são satisfeitas [8, 50]. Na Figura 9 é apresentado 

um sistema com molhabilidade reativa.  

 

 

Figura 9 - Ilustração da camada de reação formada na molhabilidade reativa 
[51]. 

 

O entendimento da cinética do molhamento e espalhamento em 

sistemas reativos tem sido objeto de estudo. A literatura apresenta algumas 

propostas, resultados de estudos teóricos e experimentais [44, 48]. Portanto, 

torna-se necessário a modificação da equação de Young, conforme é 

apresentado na equação (4).  

 

(γ SV – γ SL) – γ SS + A · ΔG – γ LV · cos θ = 0              (4) 

 

Onde γ SS é a energia interfacial da camada de reação e A uma constante 

relacionada ao número de mols do produto formado por unidade de área da 

base da gota. Contudo, a existência de várias camadas pode tornar o sistema 

bastante complexo [49].  

Vários modelos têm sido propostos para descrever o comportamento da 

molhabilidade reativa [48, 52, 53]. Um dos modelos proposto por E. Saiz et al. 

pode ser visualizado na Figura 10.  
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Figura 10 - Modelo de molhabilidade reativa, proposto por E. Saiz et al. a) 
escoamento do líquido; b) absorção de elementos reativos; c) formação e 

crescimento de uma interface tripla. Adaptado [43]. 

 Vários modelos são propostos para descrever o comportamento da 

molhabilidade reativa [54-62]. Entre esses modelos empíricos existentes, o 

chamado “Modelo do Produto de Reação” (Reaction Product Model - RPC) 

proposto por Mortensen e Eustathopoulos [60, 61] em 1997 e 1998, merece 

destaque. Neste modelo, estes autores referem que tanto o grau de 

molhabilidade bem como a sua cinética são governados pelo novo composto 

formado na interface. Até então a molhabilidade reativa sempre era 

interpretada em função do termo ΔG, sendo postulado que quanto maior for a 

reatividade de um sistema melhor a sua molhabilidade.  

  Contudo em experimentos realizados por Espié em 1994 [61], o valor do 

termo ΔG tinha sido variado mas a energia superficial foi mantida constante, 

contrariando assim o estabelecido.  

 

2.6.3 FATORES QUE INFLUENCIAM A MOLHABILIDADE A ALTAS 

TEMPERATURAS 

Em temperaturas elevadas, o espalhamento do líquido no sólido pode 

ser dificultado pela presença de produtos de reação sólidos (ex.: óxidos) no 

líquido, os quais impedem o espalhamento resultando, assim, em um ângulo de 

contato elevado [63]. 

A atmosfera com presença de ultra vácuo pode introduzir alterações no 

sistema. Por exemplo, poderá eventualmente destruir o filme e formar sub-

óxidos ou outros produtos gasosos a altas temperaturas. Desta forma, 
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estabelecendo-se um contato físico entre a liga metálica não oxidada e o 

material cerâmico, provocando uma queda no ângulo de contato [63]. 

A química interfacial é determinada por reações de oxi-redução que 

ocorrem entre o titânio e a cerâmica oxida. O tipo de produtos de reação para 

uma dada temperatura e substrato óxido depende da atividade termodinâmica 

do titânio na liga, a qual é determinada pela sua concentração e pela sua 

interação com os elementos da matriz metálica. A formação de compostos tipo 

M6X (ex: Ti3Cu3O) e óxidos com algum caráter metálico (ex: TiO) são 

responsáveis pela diminuição do ângulo de contato, ou seja, pelo aumento da 

molhabilidade do sistema [64]. No caso de sistemas em que o substrato não 

seja uma cerâmica óxida (Ex: SiC), o titânio é responsável pela formação de 

compostos intermetálicos (ex: TiSi; TiSi2; Ti3Si5) tornando o sistema molhável 

[65, 66].  

Três tipos de interações podem promover a molhabilidade a elevadas 

temperaturas de sistema sólido-líquido: dissociação dos óxidos superficiais no 

metal líquido; dissolução química do sólido no líquido e adsorção interfacial de 

solutos reativos; e formação de um composto interfacial molhável [50]. 

 

2.7   LIGAS DE ADIÇÃO 

A popularidade das ligas de metais de base tem-se incrementado 

significativamente nas últimas décadas devido as suas propriedades 

mecânicas e baixo custo. Os potenciais riscos biológicos, e o baixo controle na 

formação do óxido de cromo durante a fusão, o qual resulta em uma baixa 

resistência na união, são as suas principais desvantagens. O titânio tornou-se 

popular graças as suas propriedades superiores, como baixa densidade, alta 

resistência comparável com o aço inoxidável, propriedades químicas favoráveis 

como alta resistência à corrosão, e excelente biocompatibilidade. No entanto o 

problema do uso do titânio na área de restaurações metalocerâmicas acontece 

na fusão e na união metal/cerâmica [67]. 

Materiais de brasagem simples são ligas secundárias, como o Ti-Cu, Ni-

Ti, Co- Ti e Ag-Ti. No entanto, existe uma ótima concentração de elementos 

ativos, pois estes às vezes forma compostos com outros elementos da liga que 

aumentam a fragilidade dos materiais de brasagem [33]. 
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Nicholas et al [68] demonstraram a eficácia da adição de um terceiro 

elemento em ligas de adição. Mostraram o efeito da adição de estanho na liga 

Cu-Ti no molhamento do substrato da alumina. Para atingir o molhamento 

suficiente, foi exigido mais do que 10% de adição de titânio, no entanto, esta 

liga tornou-se frágil. A concentração foi reduzida para 3,5% com 11% de adição 

de estanho, apesar de estanho não ser um metal ativo. A adição de estanho na 

liga Cu-Ti aumentou a atividade do titânio e, consequentemente, reduziu a 

solubilidade do titânio na brasagem, o que aumentou a concentração deste 

elemento na superfície. Assim, a concentração de elemento ativo exigido para 

um molhamento suficiente é influenciada pela adição de um terceiro elemento 

na liga. A faixa de composição ótima da liga deve ser determinada pelas 

propriedades mecânicas da união, além de sua molhabilidade. 

 

2.7.1 LIGAS ATIVAS 

Em geral, as ligas de adição ativas podem ser divididas em três grupos, 

de acordo com seus pontos de fusão. 

 Ligas ativas com baixa temperatura de fusão – possuem temperaturas 

abaixo de 400ºC, sendo um exemplo típico a adição de titânio às ligas 

de chumbo ou estanho para soldas fracas; 

 Ligas ativas com média temperatura de fusão: são aquelas com um 

ponto de fusão entre 700 e 1000ºC, citando como exemplo a adição de 

titânio nas ligas à base de prata ou prata-cobre; 

 Ligas ativas com alta temperatura de fusão: nestas ligas a fusão ocorre 

acima de 1000ºC, como as adições de titânio nas ligas de adição à base 

de metais nobres como a platina, o paládio ou o ouro [69]. 

 

Ligas de adição de metal ativo utilizadas para brasagem cerâmica 

usualmente fundem entre 700 °C e 1000 °C. Elas são classificadas de acordo 

com sua composição em dois grupos principais: ligas Cu-X e Ag-Cu-X. O 

componente ativo do sistema (X) é comumente um elemento do grupo de IVB 

da tabela periódica (Ti, Zr, Hf) que pode ser usado em combinação com outros 

elementos (Ni, Be, V, Sn, ou In) para ajustar o comportamento de liga, por 
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exemplo, aperfeiçoamento da atividade do elemento, redução da temperatura 

fusão, aumento na fluidez da liga [3, 68]. 

Conteúdos pequenos de Ti melhoram consideravelmente o molhamento 

dos substratos cerâmicos. Além disso, Ti é altamente solúvel em Cu, que em 

sua volta forma um eutético com Ag e consequentemente se atenua a atividade 

de Ti. Esta combinação de características é usada para produzir ligas 

funcionais de Ag-Cu-Ti para brasagem metal/cerâmica [3, 68]. 

No entanto, o estresse térmico interfacial gerado devido à diferença de 

coeficientes de expansão térmica da cerâmica e do metal durante o processo 

de resfriamento pós brasagem pode deteriorar as juntas. Para resolver este 

problema, foram desenvolvidos ligas de adição ativas com baixo ponto de 

fusão. Embora a brasagem também tenha sido controlada a temperaturas mais 

elevadas, as ligas de adição solidificaram-se em temperaturas mais baixas, o 

que efetivamente aliviou o estresse térmico entre cerâmica e metal. [69]. 

Ligas metálicas de adição ativas para brasagem metal/cerâmicas diretas 

deveriam descrever algumas características essenciais para melhorar a 

microestrutura interfacial, como Nascimento [2003] [2, 70]: 

 Ponto de fusão ou faixa de fusão compatível com esses materiais de 

base; 

 Fluidez moderada na temperatura de brasagem, promovendo 

capilaridade e distribuição uniforme em cima da junção, mas prevenindo 

infiltração em materiais de base sinterizados (ambos os metais e 

cerâmicas); 

 Composição homogênea e estabilidade para minimizar a separação 

constituinte ou segregação à fusão e solidificação (ciclo de brasagem); 

 Compatibilidade termodinâmica com a superfície do metal de base 

promovendo molhamento; 

 Tendência limitada para formação de fase frágil (normalmente 

intermetálicas) e  

 Compatibilidade com a temperatura de funcionamento, carregamento 

mecânico e ambiente. 
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A brasagem de ligas de Ti em Ag–Cu é intensificada com uma elevada 

taxa de Ag/Cu. Geralmente, compostos intermetálicos têm sido considerados 

quebradiços devido à sua baixa resistência e ductilidade; por este motivo, sua 

formação foi evitada durante o processo. No entanto, a possível formação de 

compostos intermetálicos de Ti–Cu é uma boa solução para a criação de uma 

interface estável na articulação entre cerâmica e metal [71]. 

Outras ligas de adição baseadas em Cu incluem metais ativos como Ni, 

Cr, Mo, V, e Pd e fundem em temperaturas relativamente mais altas (~ 1000 

°C) Nascimento et al., [2]. 

Em geral, sob diferentes condições de processamento, tais como: 

temperatura de brasagem, tempo e condições de vácuo; as formas de adição 

de titânio ativo, a composição química das ligas de brasagem, a microestrutura 

e produtos da reação da cerâmica com a interface de adição são diferentes [1]. 

 

2.7.2 LIGAS NÃO-ATIVAS 

Ligas de adição não-ativas são significativamente mais baratas, mas 

exigem uma metalização anterior do substrato cerâmico para conceder 

bastante molhamento, formando-se uma interface normalmente reativa [2, 70]. 

Dentre as ligas metálicas não-ativas que permitem que superfícies 

metalizadas possam ser brasadas com metais, podemos citar Ag-Cu e Au-Ni 

[30]. 

 

2.8  METALIZAÇÃO DE CERÂMICAS 

 Para Nascimento [8], a deposição do titânio na interface de união 

metal/cerâmica é utilizada quando se quer executar uma união pelo processo 

de brasagem sem a utilização de ligas com metal ativo, oferecendo um custo 

menor. Estas técnicas de deposição estão sendo amplamente estudadas e o 

método de aplicação utilizado depende da microestrutura final desejada, 

equipamentos disponíveis, a finalidade da união. 

 

2.9   TÉCNICAS DE METALIZAÇÃO 

2.9.1 DEPOSIÇÃO QUÍMICA e DEPOSIÇÃO FÍSICA 

Conhecida como processo CVD (chemical vapour deposition) a 

deposição química caracterizam-se pela presença de reações químicas 
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heterogêneas na superfície do substrato, que não precisa de ambientes de 

baixa pressão, e o gás na câmara de reação encontra-se em torno de 103 a 

104 Pa  [72].  

A deposição física, também conhecida como processo PVD (physical 

vapour deposition), tem como principal característica a produção e transporte 

do vapor até o substrato, os quais são efetuados por meios físicos, sendo 

realizado em ambientes de baixa pressão. Os principais métodos físicos de 

deposição são: ion platting, arc ion plating e madnetron sputtering [73]. 

 

2.9.2 PROCESSO Mo-Mn 

Neste processo, os pós metálicos são sinterizados na superfície do 

substrato, sendo bastante difundido nos processos de brasagem. São 

utilizados especialmente para substratos cerâmicos como a alumina, que 

graças a sua alta temperatura de fusão a deposição é efetuada com metais 

refratários. O tungstênio e o molibdênio são amplamente utilizados em função 

do seu baixo coeficiente de expansão térmica [72].  

 

2.9.3 METALIZAÇÃO MECÂNICA 

A técnica de metalização mecânica em superfícies cerâmicas está sendo 

largamente estudada, com o objetivo de conseguir a união metal/cerâmica por 

brasagem sem a utilização de ligas com metal ativo e a um custo reduzido [15, 

51].  

Este processo foi patenteado pelo Forschungzentrum Jülich da 

República Federal da Alemanha. Nele a principal característica é a simplicidade 

operacional, rapidez e custo reduzido. Foi desenvolvido inicialmente para 

metalização de alumina com geometria cilíndrica ou superfície plana, mas já 

está sendo testado em zircônia [8].  

Este método é capaz de substituir tanto as ligas de adição ativas quanto 

os métodos de metalização químicos. Inúmeras vantagens estão relacionadas 

com este processo, tais como: metalização ocorre em temperatura ambiente, 

não são utilizados produtos químicos e resíduos perigosos não são formados. 

O processo é adequado para uma grande variedade de metais ou ligas de 

revestimento e a área a ser revestida pode ser escolhida. Além disso, 
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máquinas-ferramenta podem ser facilmente adaptadas e automatizadas para 

realizar tal tarefa [30].  

A metalização mecânica é um processo com inúmeras vantagens, como 

[74]:  

 A deposição do filme metálico é feita por equipamentos convencionais, 

na temperatura ambiente e em uma única etapa;  

 A deposição do filme metálico pode ser aplicada apenas nas áreas que 

se deseja molhar com a liga de adição;  

 Processo de fácil automatização e que não exige mão-de-obra 

especializada;  

 Simplicidade e rápida execução;  

 Baixo custo.  

Normalmente, o titânio e suas ligas são os materiais metálicos mais 

utilizados na metalização mecânica, pois apresentam pobres propriedades 

tribológicas, com um elevado e instável coeficiente de atrito e um severo 

desgaste adesivo [75]. A desvantagem da utilização de titânio é devido a sua 

capacidade de absorver grandes quantidades de O2, N2, H2 formando soluções 

sólidas intersticiais que propiciam o seu endurecimento a frio, o que, em 

princípio, pode dificultar o processo de metalização [76]. 

A metalização consiste basicamente em atritar um material metálico 

reativo, como o titânio, na superfície do substrato cerâmico como visto na figura 

11. O atrito necessário para a deposição é obtido com máquinas-ferramentas 

convencionais que geram um movimento relativo sob pressão entre as duas 

superfícies. 
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Figura 11 - Representação do sistema de metalização mecânica [8]. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo, é apresentada uma descrição dos materiais, 

metodologias de preparo e seus respectivos parâmetros adotados, bem como 

os equipamentos e técnicas utilizadas na parte experimental. O fluxograma dos 

procedimentos usados na metodologia é mostrado na Figura 12. 

 

 
 
 

Figura 12 – Fluxograma dos procedimentos usados na metodologia. 

 

3.1   MATÉRIAS PRIMAS 
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Neste trabalho foram utilizadas 36 amostras de Zircônia e 36 amostras 

de Aço inox 304. Todas as amostras possuíam a geometria cilíndrica com 10 

mm de comprimento e 8 mm de diâmetro cada. 

As amostras foram divididas em 06 grupos, quanto à temperatura e o 

tipo de cerâmica. Segue abaixo a listagem dos conjuntos metal/cerâmicos 

utilizados ao longo deste trabalho, mostrado na tabela 01 abaixo 

 

Tabela 1 - Conjuntos metal/cerâmicos. 

Conjuntos Metal/Cerâmicos 

Cerâmica Temperatura 

ZrO2 Y-TZP (metalizada)  860°C 

ZrO2 Mg-PSZ (metalizada) 860°C 

 ZrO2 Y-TZP (metalizada)  880°C 

ZrO2 Mg-PSZ (metalizada) 880°C 

ZrO2 Y-TZP (metalizada)  900°C 

ZrO2 Mg-PSZ (metalizada) 900°C 
 

 A escolhas das temperaturas e dos ciclos térmicos se deu através da 

leitura de trabalhos realizados que utilizaram esse tipo de liga de adição ou 

semelhante [4, 9, 50, 77, 78], e havendo a necessidade de se estudar uma 

melhor configuração da união as temperaturas sofreram variação levando em 

conta a temperatura de fusão da liga de adição de 780°C e a necessidade de 

se ter uma temperatura superior para garantir uma homogeneidade do sistema. 

A baixa taxa de aquecimento (5°C/min) permite uma gradual uniformização da 

temperatura do forno e em todo o conjunto metal/cerâmica. E com um tempo 

de brasagem de 15 minutos, utilizando um vácuo de 10-5 bar. 

 

3.2   MATERIAL DE PARTIDA 

O metal selecionado para o estudo foi o Aço Inox 304, pela semelhança 

entre seu coeficiente de expansão térmica e o da Zircônia 10,4 x 10-6/°C-1 e 

tem sua composição química apresentada na tabela 02 

 

Tabela 2 – Composição química do Aço inox 304 

Composição Química (wt%) 
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Aço inox 304 
C Mn P S Si Cr Ni 

0,07 1,7 0,039 0,03 0,6 18 10 

 

 

3.2.1 CERÂMICAS 

Neste trabalho foi utilizado um tipo de material cerâmico com duas 

composições diferentes: zircônia parcialmente estabilizadas com ítria (yttria-

tetragonal zircônia polycristals, ZrO2 YTZP) e a zircônia parcialmente 

estabilizada com magnésia (partially stabilized zirconia, ZrO2 Mg-PSZ). As 

características técnicas destas cerâmicas avançadas, envolvendo as 

propriedades físicas e mecânicas são mostradas na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Dados do Fabricante – Engecer Ltda. 

PROPRIEDADES UNIDADE MATERIAIS 

FÍSICAS       

Composição - ZrO2 + MgO ZrO2 + Y2O3 

Cor - Amarela Branca 

Pureza % 99,0 – 99,2 99,0 – 99,2 

Densidade Aparente g/cm³ 5,1 – 5,6 5,5 – 6,1 

Porosidade Aberta % 0,0 0,0 

TÉRMICAS       

Condutividade Térmica (20 °C) W/m.K 2,0 2,0 

Condutividade Térmica (100 °C) W/m.K 1,5 1,7 

Coef. Exp. Linear (25 a 1000ºC) 10-6/°C 5,0 – 6,5 9,0 – 10,0 

Temp. Máx. de Uso (sem 
esforço) °C 1000 1200 

Temp. Máx. de Uso (com 
esforço) °C n.a. n.a. 

MECÂNICAS       

Dureza (Rockwell) 45 N 76 83 

Resistência à Compressão 
(25ºC) MPa 1700 >2000 

Resistência à Flexão (25ºC) MPa 600 900 

Módulo de Young (E) GPa 204 206 

QUÍMICAS       

Ataque Ácido - Boa Regular 

Ataque Alcalino - Excelente Boa 

ELÉTRICAS       

Resistividade (20°C) W.m >1010 >1010 
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Resistividade (1000°C) W.m n.a. n.a. 

Rigidez Elétrica KV/mm 2,0 - 10,0 n.a. 

Constante Dielétrica 1 GHz n.a. n.a. 

 

 

3.2.2 LIGA DE ADIÇÃO 

 A liga de adição utilizada foi a VH780 (Ag-Cu) produzida pela empresa 

alemã Brazetec GMblt – Germany. A liga de adição VH780 é uma liga Prata-

Cobre (Ag-Cu) de composição eutética.  Cuja composição e características são 

apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 4 - Composição e propriedades da liga de adição VH780. 

MATERIAL 
LIGAS DE ADIÇÃO 

VH780 

Composição (%) 
Ag Cu 

72,0 28,0 

Propriedades 

 Densidade (g/cm³) 10,0 

Módulo de Young (GPa) 83 

Dureza (HV) 87 

Alongamento 19 

Conf. Exp. Térmica (x10-6/°C) 19,6 

Temperatura de liquidus (°C) 779,0 

 

3.3  PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 Com o objetivo de deixar as amostras preparadas para a brasagem, elas 

foram submetidas ao procedimento de corte, em seguida preparou-se as 

superfícies cerâmicas e por fim realizou-se a deposição do Ti na superfície 

através da metalização mecânica.  

 

3.3.1 CORTE DAS CERÂMICAS 

 Para se obter as amostras cerâmicas com comprimento necessário para 

a brasagem, se fez necessário que os bastões de ambas as cerâmicas fossem 

cortados em porções menores com 10 mm cada. Para o corte foi utilizado uma 

cortadeira Isomet Low Speed da Buehler (Figura 14) com disco de diamante. A 

lubrificação da cortadeira foi feita através do óleo mineral. A cada amostra 

cortada, o bastão da cerâmica era retirado da máquina e uma nova marcação 

era feita para que o corte fosse o mais preciso possível. 
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Figura 13 - Amostras cerâmicas após corte. 

 

 

Figura 14 - Cortadeira Isomet Low Speed da Buehler. 

 

3.3.2 PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES 

 Para garantir uma menor rugosidade superficial foi necessário que as 

amostras cerâmicas e metálicas fossem lixadas, polidas e posteriormente 

limpas em um banho de ultrassom para retirar impurezas contidas em suas 

superfícies. 

 Na etapa de lixamento foram necessárias diferentes lixas de SiC com 

diferentes granulometrias partindo da mais grosseira 80 mesh até uma lixa de 
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acabamento de 1200 mesh. No entanto, na etapa de polimento foi necessária à 

utilização de pastas de diamante de 15, 6, 1 microns. 

 Na limpeza das peças, as amostras foram colocadas em banho de 

ultrassom, imersas em acetona por 10 minutos. Após essa etapa as amostras 

foram secas com ar quente. 

 As amostras das ligas de adição foram cortadas círculos de 8 mm cada 

e limpas da mesma forma que as demais amostras. 

 

3.4   METALIZAÇÃO MECÂNICA 

O processo de metalização mecânica manual foi realizado nas 

superfícies de todas as amostras cerâmicas de ZrO2 Y-TZP e ZrO2 Mg- PSZ. O 

visando a deposição do filme de titânio sobre a superfície destas amostras. 

O sistema de metalização mecânica manual é composto por um torno 

mecânico onde a amostra cerâmica está fixada, e posteriormente esse torno 

gira com uma rotação de 800 rpm no sentido anti-horário. Para que o filme de 

titânio pudesse ser depositado, uma ponteira foi confeccionada a partir de um 

cilindro de titânio, essa ponteira foi colocada em uma retificadora manual de 

alta rotação (27.000 rpm) (Figura 15). 

Para depositar o filme de titânio na superfície da amostra cerâmica, foi 

provocado atrito entre a mesma e a ponteira de titânio, fazendo um movimento 

do centro para a periferia. Este movimento, em conjunto com o atrito entre os 

materiais é suficiente para provocar a desgaste da ponteira de Titânio e 

consequentemente a deposição deste material na superfície cerâmica. 
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Figura 15 - Metalização mecânica manual. 

Todos os parâmetros utilizados durante a metalização, como o sistema 

do torno mecânico, a geometria da ponteira de titânio, o movimento relativo e o 

tempo do processo (50s/800/27.000 RPM [8]), foram retirados do trabalho 

realizado por Nascimento, 2001 [8]. Parâmetros esses que resultaram num 

menor número de defeitos no filme. 

 

3.5  BRASAGEM 

Para garantir que as amostras ficassem com seu posicionamento correto 

durante a brasagem um porta amostra de aço inox foi confeccionado. As 

amostras são posicionas duas a duas reduzindo assim a descentralização 

entre a cerâmica e o metal (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Porta amostra utilizado para brasagem. 
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 As amostras foram distribuídas em 6 grupos com diferenças entre a 

temperatura de brasagem e a cerâmica utilizada, conforme é apresentado na 

tabela 1. 

 Para a realização da brasagem, três ciclos térmicos foram 

utilizados. A Figura 17 apresenta os ciclos térmicos utilizados nos experimentos 

com vácuo de 10-5 mbar, onde inicialmente tem-se o aquecimento a uma taxa 

de 5ºC/min até Tb que consiste na temperatura de brasagem podendo ser 

860°C, 880°C ou 900°C (etapa 1), posteriormente é realizado o estágio de 15 

minutos, na temperatura Tb (etapa 2), por fim realiza-se o esfriamento até 

temperatura ambiente (etapa 3). 

 

 

Figura 17 - Ciclo térmico de brasagem. 

 

3.6   ENSAIO DE FLEXÃO EM TRÊS PONTOS 

O ensaio de flexão foi adotado com o objetivo de ser utilizado em 

materiais frágeis para determinar a tensão e flexão de fratura, além de permitir 

avaliar outras propriedades mecânicas, como o módulo de elasticidade à 

flexão.  

Esta técnica de ensaio consiste em apoiar o corpo de prova em dois 

pontos à uma distância (L) e equidistantes ao centro, aplicando lentamente 

uma força de flexão (F) no centro do mesmo (Figura 18). 
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              860  
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           900  
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Figura 18 - Esquema de ensaio de flexão de 3 pontos. 

 

As resistências mecânicas consideradas como parâmetros para os 

ensaios realizados, estão definidas na Norma ASTM D-790/1986, e a tensão de 

fratura (ķf) flexão em três pontos, foi calculada pela seguinte equação: 

 

σflexão =  8LP 
                                                                   πd3                                                  (1) 
 

Onde: 

σflexão = Resistência a flexão 

P = Carga de Ruptura 

L = Distância Entre os apoios 

d = Diâmetro do corpo de prova 

 

Nos ensaios de flexão, apesar da necessidade de um bom acabamento 

superficial e estreito controle de planicidade e paralelismo nos corpos de prova, 

os problemas referentes ao alinhamento amostra/máquina e a interação das 

garras com o corpo de prova são minimizados, fazendo com que este tipo de 

ensaio seja de mais fácil execução e maior confiabilidade [8]. 

Neste trabalho, o ensaio de flexão em três pontos foi realizado em uma 

máquina estática servo-elétrica Shimadzu Ag-x 300kN no Laboratório de 

ensaios Mecânicos da UFRN. Foram utilizadas 5 amostras de uniões brasadas 

para cada grupo de materiais, perfazendo 20 corpos de prova analisados. 

Todos os testes de avaliação da resistência mecânica das junções 

metalcerâmicas foram possíveis a partir de um dispositivo especialmente 

desenvolvido adequado à geometria das mesmas (Figura 19 “a” e “b”). 



51 

 

 

    

(a)                                                       (b) 

Figura 19 - a) dispositivo adaptador para ensaio de flexão em 3 pontos, b) 
realização do ensaio. 

 

3.7   CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DAS UNIÕES 

 As microestruturas e composições químicas dos conjuntos brasados 

foram analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), com recurso 

a imagens de elétrons retroespalhados e microanálise por espectrometria de 

dispersão de energias (EDS). 

 Antes das análises no MEV, as amostras brasadas foram embutidas em 

resina e posteriormente cortadas transversalmente, lixadas e polidas. Os cortes 

foram feitos em uma cortadeira Isomet Low Speed da Buehler. 

 Após serem brasadas embutidas, cortadas e preparadas as uniões 

zircônia/aço foram analisadas no microscópio eletrônico de varredura. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1  TENSÃO DE RUPTURA À FLEXÃO EM 3 PONTOS 

Com o intuito de analisar a tensão de ruptura da junção das amostras 

brasadas, estas foram submetidas ao ensaio mecânico de flexão de 3 pontos. 

As amostras foram divididas segundo o conjunto metal/cerâmico 

utilizado durante a brasagem, bem com as suas respectivas ligas de adição. 

Desta forma, foram submetidos ao ensaio mecânico supracitado, os seguintes 

conjuntos: 

 ZrO2 parcialmente estabilizada com ítria / 860°C 

 ZrO2 parcialmente estabilizada com ítria / 880°C 

 ZrO2 parcialmente estabilizada com ítria / 900°C 

 ZrO2 parcialmente estabilizada com magnésia / 860°C 

 ZrO2 parcialmente estabilizada com magnésia /880°C 

 ZrO2 parcialmente estabilizada com magnésia / 900°C 

 

Na Tabela 5 são apresentados os resultados da resistência mecânica à 

flexão de 3-pontos das uniões brasadas após revestimento com Ti 

comercialmente puro, sob condições otimizadas de metalização 

(50s/800/27.000 RPM [8]). Cada conjunto é composto por 5 pares 

metal/cerâmico. 

Tabela 5 - Tensão de Ruptura das junções metal/cerâmicas brasada. 

Materiais 
Média da Tensão de ruptura (MPA) 

Média Desvio Padrão  

ZrO2 Y-TZP/860°C 47,01 ± 3,75 

ZrO2 Mg-PSZ/860°C 33,36 ± 3,59 

ZrO2 Y-TZP/880°C  23,42 ± 3,21 

ZrO2 Mg-PSZ/880°C 16,47 ± 4,10 

ZrO2 Y-TZP/900°C 21,13 ± 3,77 

ZrO2 Mg-PSZ/900°C 13,57 ± 4,06 

  

A figura 20 mostra um gráfico tensão versus temperatura onde pode-se 

notar uma tendência de diminuição da resistência a flexão com o aumento da 

temperatura. Pode-se notar também que há uma redução da resistência 

mecânica quando comparam-se as amostras parcialmente estabilizadas com 
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ítria e magnésia, sendo a comparação para a mesma temperatura as amostras 

brasadas com as zircônias parcialmente estabilizadas com ítria apresentam 

uma maior resistência do que as amostras brasadas com as zircônias 

parcialmente estabilizadas com magnésio. Esse padrão se repete nas três 

temperaturas estudadas. 

 Nota-se ainda que com o aumento da temperatura a diferença entre a 

resistência mecânica diminui e que as amostras parcialmente estabilizadas 

com ítria apresenta uma perda relativamente maior na sua resistência com o 

aumento da temperatura. 
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Figura 20 - Gráfico tensão temperatura 

 O fato de os sistemas contendo MgO serem menos resistentes 

mecanicamente do que os mesmos contendo Y2O3 pode estar relacionado com 

o efeito da elevada tensão vapor do Mg e com tensões térmicas originadas 

pela diferença acentuada dos coeficientes de expansão térmica (CET) entre a 

zircônia/camada de reação/liga de adição. Alguns autores como Liu et al. [79] e 

Sinnamon et. al. [80] reportaram interfaces com menor resistência mecânica 

em sistemas utilizando zircônia estabilizada com magnésia, comparativamente 

com a mesma utilizando ítria, atribuindo o fenômeno à elevada tensão vapor do 

Mg. Efetivamente, a elevadas temperaturas (acima de 900ºC) o efeito da 

vaporização do Mg ( 101 Torr)  é mais pronunciado do que para o Y (10-6 Torr) 

a 900ºC [3] , e como tal, em presença de alto vácuo o MgO em contato com 
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Ti/AgCu se decompõe parcialmente em Mg e O2. Desta forma, mais oxigênio 

está disponível para migrar para a superfície, e reagir com o Ti do filme devido 

à sua elevada afinidade para este elemento. O Mg e o Y não interagem com o 

Ti do filme. O Mg vai migrando para fora da rede de ZrO2, deixando-a instável e 

sob tensão, podendo até trincar [81].  

A outra hipótese está relacionada com a diferença nos CET. Durante o 

esfriamento desde a temperatura máxima de brasagem (900ºC), esta diferença 

acentuada nos CET origina um campo de tensões internas, o qual é mais 

acentuado junto à interface, podendo até conduzir à ruptura da mesma. Uma 

diferença nos CET superior a Δα= 3x10-6/K introduz fortes tensões internas 

entre a parte cerâmica e a metálica, sendo suficiente em alguns pares metal-

cerâmica para conduzir à ruptura da interface [92]. Efetivamente, o CET da 

zircônia MPSZ (5-6.5 x10-6 /K) é aproximadamente três vezes menor que o 

correspondente da liga AgCu (18x10-6 /K) comparativamente com a zircônia 

YPSZ (9-10 x 10-6 /K) – ver tabela 2. Tendo também em conta os CET’s do 

titânio e dos possíveis produtos de reação (TiO), 8.6×10-6 /℃ e 7,8×10-6 /℃ 

respetivamente [9]. Desta forma se verifica que os sistemas contendo MgO 

estão sujeitos a um maior campo de tensões térmicas, e consequentemente 

maior susceptibilidade para fissurar e apresentar menor resistência mecânica. 

 

4.2  ANÁLISE DA SUPERFÍCIE DE FRATURA – INTERFACE 

METAL/CERÂMICA 

Após ensaio de flexão em 3 pontos, as superfícies de fratura da interface 

das amostras metal/cerâmica foram analisadas utilizando microscopia 

eletrônica de varredura e ainda via DRX para verificação da presença de óxido 

de titânio na superfície de fratura. 

A análise da superfície de fratura dos sistemas metal-cerâmica revelou 

que a fratura que ocorreu em todos os conjuntos estudados foi do tipo não- 

coesiva, isto é, ocorreu na interface metal-cerâmica. Uma análise mais 

detalhada mostra que a fratura se dá na interface cerâmica – liga de adição. 

Este fato é comprovado pela existência de grandes áreas com liga de adição 

na superfície do metal, conforme mostram as imagens da superfície de fratura 

da parte metálica do conjunto metal-cerâmica. Só por si, este fato significa que 

a união entre o metal e a liga de adição é melhor e mais eficiente. O que se 
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traduz em uma maior resistência mecânica da interface metal-liga de adição 

comparativamente com a interface oposta, cerâmica/filme Ti/liga de adição. Em 

termos de processamento do par metal-cerâmica, significa que maiores 

cuidados e atenção deverão ser colocados na interface do lado da cerâmica. 

Verifica-se também na superfície de fratura que os conjuntos brasados 

com ZrO2-Y2O3 a superfície do metal revela áreas mais extensas comparadas 

com as os conjuntos brasados com ZrO2-MgO. 

 A superfície da parte metálica além de revelar extensas áreas com liga 

de adição (áreas claras microestrutura eutética), revela também revela áreas 

de formação do oxido de titânio (áreas escuras) o qual será discutido 

posteriormente nas análises de EDS. 

4.3.1 ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 860°C 
 

A figura 21 “a” e “b” mostram os pontos onde foram realizadas as 

análises de EDS nas amostras após ensaio de flexão as porcentagens de cada 

elemento químico estão apresentados na tabela seguir: 

 

 

(a) 

    
(b)                                                    (c) 

Figura 21 –(a) Amostras após ensaio de flexão, (b) Interface Metal (c) Interface 

cerâmica após ensaio de flexão do conjunto ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 

860°C 

Ponto 1 

Ponto 2 
Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5 

Ponto 6 

Cerâmica 

 

Metal 
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Tabela 6 – Composição química pontos da figura 21 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr Mg O 

Metal 

1 5 64 25 -   - 6 

2 37 5 1  - -  57 

3 39 4 1 3   53 

Cerâmica 

4 4  - -  37 6 53 

5 8 67 23 2  - -  

6 44  -  - 1  - 55 
 

 Foram realizados MEV-EDS nas áreas significativas (com diferença de 

coloração).  

 O ponto 1 figura 21 “b” uma área mais clara da superfície estudada 

revela a presença de Ag e Cu, apresentando uma estrutura lamelar eutética da 

liga AgCu. Nos pontos 2 e 3 revelou a presença massiva de Ti e Oxigênio. Os 

valores das porcentagens atômicas apresentados na tabela 5 estão  quase na  

proporção de 1:1 ou seja revela a presença do composto TiO (figura 23), 

conforme pode ser observado no DRX (figura 22) da superfície da cerâmica e 

no diagrama de fases Ti-O [83], a figura 24 apresenta o DRX da superfície do 

aço inox após ensaio de flexão nele pode ser observado a presença apenas 

dos picos de Ag e Cu compatíveis com a composição da liga de adção, esse 

fato se repete para todas as superfícies do aços em todas as temperaturas 

estudadas.  
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Figura 22 -DRX- ZrO2MgO - 860°C - Interface Cerâmica 
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Figura 23 - DRX superfície do metal após ensaio de flexão 

 

 

Figura 24 - Diagrama de fases Ti-O [83] 

   A análise da superfície de fratura na parte da cerâmica revela 

poucas áreas claras, atribuídas a liga de adição AgCu (ponto 5 figura 21 “c”), 

áreas expostas de ZrO2/MgO (ponto 4 figura 21 “c”) de coloração cinza claro e 

áreas de cinza escuro (ponto 6 figura 21 “c”) ricas em Ti e oxigênio. 

 

 



59 

 

4.3.2 ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / aço inox 304/ 860°C 

A figura 25 mostra os pontos onde foram realizadas as análises de EDS 

após ensaio de flexão. As porcentagens de cada elemento químico estão 

apresentadas na tabela 7.    

 

(a) 

     

                            (b)                                                              (c) 

Figura 25 - (a) Amostras após ensaio de flexão, (b) Interface Metal (c) 

Interface cerâmica após ensaio de flexão do conjunto ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / 

aço inox 304/ 860°C 

Tabela 7 - Composição química pontos indicados na figura 25 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr Y O 

Metal 

1 2 3 77 -  -  18 

2 1 62 26 - - 11 

3 58 4 3 1 -  34 

Cerâmica 

4 5 3 1 57 3 31 

5 25 24 9 -  - 42 

6 41 -  2 1  - 56 

Ponto 1 

Ponto 2 

Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 6 
Ponto 5 

Cerâmica Metal 
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 A análise da figura 25 “b” revela a presença de bastante AgCu na 

superfície de fratura da parte metálica (cor clara – ponto 2) de composição 

típica da liga AgCu como pode-se observar na tabela 7, áreas de cor cinza com 

composição maioritária de cobre (Ponto 1), e áreas de cor escura referente à 

camada de reação TiO (Ponto 3). 

 Na superfície de fratura na parte da cerâmica figura 25 “c”, é possível 

observar áreas extensas escuras (Ponto 6) e de cinza mais claro (Pontos 4 e 

5). A composição química do ponto 6 revela o composto TiO. O ponto 5 revela 

uma zona de composição química indefinida, contendo AgCu e TiO. No ponto 4 

apresenta a composição química da cerâmica. A presença do composto TiO2 

pode ser comprovado no DRX da superfície cerâmica apresentado na figura 

26. 

20 30 40 50 60 70 80

0

1000

2000

T
iO T
iOT
iO

2

Z
rO

2
(Y

2
O

3
)

Z
rO

2
(Y

2
O

3
)

Z
rO

2
(Y

2
O

3
)

 I
n

te
n

si
d

a
d

e
 (

u
.a

)

Angulo 2

 ZrO
2
(Y

2
O

3
)- 860°C

 

Figura 26 – DRX -  ZrO2 (Y2O3) - 860°C - Interface Cerâmica 

4.3.3 ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / aço inox 304/ 880°C 

A figura 27 mostra os pontos onde foram realizadas as análises de EDS 

após ensaio de flexão. As porcentagens de cada elemento químico estão 

apresentadas na tabela 8.    
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(a) 

    

                              (b)                                                 (c) 

Figura 27 - (a) Amostras após ensaio de flexão, (b) Interface Metal(c) Interface 

cerâmica após ensaio de flexão do conjunto ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 

880°C 

Tabela 8 - Composição química pontos figura 27 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O 

Metal 

1 38 11 8 - 43 

2 37 6 2 - 55 

3  - 68 26 -  6 

Cerâmica 

4 33 20 11 - 36 

5 26 -  - 31 43 

6 28 35 14 2 21 

 

A análise da figura 27 “b” revela uma expressiva presença de AgCu na 

superfície de fratura da parte metálica (cor clara – ponto 3) de composição liga 

AgCu como pode-se observar na tabela 7 e áreas de cor escura referente à 

camada de reação TiO (Ponto 2). O ponto 1 também apresenta na sua 

composição maioritária o TiO com uma pequena presença do AgCu na sua 

composição química. 

Ponto 2 

Ponto 1  
Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 6 

Ponto 5 

Cerâmica 
Metal 
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 Na superfície de fratura na parte da cerâmica figura 27 “c”, é possível 

observar áreas escuras (Ponto 6) e de cinza mais claro (Ponto 5) e uma parte 

clara (Ponto 6). A composição química do ponto 6 revela o composto indefinido 

contendo TiO e AgCu com maior predominância do TiO. O ponto 5 revela uma 

zona de composição química de TiO e de composição química da cerâmica. Já 

o ponto 4 também apresenta uma área de indefinição entre o TiO e o AgCu 

com uma predominância do AgCu. A presença do TiO2 está comprovada no 

DRX da superfície cerâmica apresentado na figura 28. 
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Figura 28 –DRX -  ZrO2 MgO – 880°C – Interface Cerâmica 

 

4.3.4 ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 880°C 

A figura 29 mostra os pontos onde foram realizadas as análises de EDS 

após ensaio de flexão. As porcentagens de cada elemento químico estão 

apresentadas na tabela 9.    

 

(a) 

Cerâmica 

Metal 
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                            (b)                                                             (c) 

Figura 29 –(a) Amostras após ensaio de flexão, (b) Interface Metal(c) Interface 

cerâmica após ensaio de flexão do conjunto ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / aço inox 304/ 

880°C 

Tabela 9 - Composição química dos pontos indicados na figura 29 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O 

Metal 

1 15 19 41 -  25 

2 13 42 42 3 -  

3 3 69 20 -  8 

Cerâmica 

4 1  - -  60 39 

5 7 71 14  - 9 

6 42 3 2 3 50 

 A análise da figura 29 “b” revela a presença de uma grande quantidade 

de AgCu na superfície de fratura da parte metálica (ponto 3) de composição 

referente a liga AgCu como pode-se observar na tabela 9, áreas de cor cinza 

com composição maioritária de cobre (Ponto 1), e áreas de cor escura cinza 

com uma rica presença de Ag e Cu e em menor quantidade de Ti (Ponto 2). 

 Na superfície de fratura na parte da cerâmica figura 29 “c”, é possível 

observar áreas extensas escuras (Ponto 6) e de cinza mais claro (Ponto 4). A 

composição química do ponto 6 revela o composto TiO como visto na figura 30. 

O ponto 5 de composição da liga AgCu No ponto 4 apresenta a composição 

química da cerâmica. 

Ponto 6  

Ponto 1  

Ponto 3  Ponto 2 

Ponto 4 

Ponto 5 



64 

 

20 30 40 50 60 70 80

0

1000

2000

3000

T
iO

T
iO

Z
rO

2
(Y

2
O

3
)

Z
rO

2
(Y

2
O

3
)

Z
rO

2
(Y

2
O

3
)

T
iO

Z
rO

2
(Y

2
O

3
)

 I
n

te
n

s
id

a
d

e
 (

u
.a

)

Angulo 2

 ZrO
2
(Y

2
O

3
) - 880°C

 

Figura 30 - DRX -  ZrO2 (Y2O3) - 880°C - Interface Cerâmica 

 

4.3.5 ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / aço inox 304/ 900°C 

A figura 31 mostra os pontos onde foram realizadas as análises de EDS 

após ensaio de flexão. As porcentagens de cada elemento químico estão 

apresentadas na tabela 10.    

  

(a) 

    

                            (b)                                                      (c) 

Figura 31 –(a) Amostras após ensaio de flexão, (b) Interface Metal (c) Interface 

cerâmica após ensaio de flexão ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / aço inox 304/ 900°C 

Ponto 4 

Ponto 5  

Ponto 6 

Ponto 1  

Ponto 2 

Ponto 3 

Cerâmica Metal 
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Tabela 10 - Composição química nos pontos indicados na figura 31 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O Mg 

Metal 

1 4 41 55 -   - - 

2 37 2 2 -  59 - 

3 35 5 4 7  49 - 

Cerâmica 

4  34 59 2 5 - - 

5 36 60 1 3   
 6 35  -  - 13 48 4 

 

A análise da figura 31 “b” revela a presença de uma extensa área de 

AgCu na superfície de fratura da parte metálica (ponto 1) de composição típica 

eutética AgCu como se pode observar na tabela 10, áreas de cor cinza escuro 

(Ponto 2 e 3), com uma rica presença de Ti e oxigênio comprovando a 

presença do composto TiO. 

 Na superfície de fratura na parte da cerâmica figura 31 “c”, é possível 

observar áreas escuras (Ponto 5) e de cinza mais claro (Ponto 6) e uma área 

mais clara (Ponto 4). A composição química do ponto 6 revela o composto TiO 

com a presença da cerâmica. O ponto 4 e 5 de composição indefinida sendo 

rica em Ag e Ti. A presença do composto TiO2 está comprovado no DRX da 

superfície da cerâmica apresentado na figura 32. 
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Figura 32 – DRX -  ZrO2 MgO – 900°C – Interface Cerâmica 
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4.3.6 ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / aço inox 304/ 900°C 
 

A figura 33 mostra os pontos onde foram realizadas as análises de EDS 

após ensaio de flexão. As porcentagens de cada elemento químico estão 

apresentadas na tabela 11.    

 

(a) 

     
                        (b)                                                       (c) 

Figura 33 –(a) Amostras após ensaio de flexão, (b) Interface Metal(c) 

Interface cerâmica após ensaio de flexão do conjunto ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / 

Aço Inox 304/ 900°C 

Tabela 11 - Composição química pontos figura 33 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O 

Metal 

1 35 5 1  - 59 

2 7 58 35  -  - 

3 34 16 9 -  41 

Cerâmica 

4 10 48 26 1 15 

5 7  - -  45 48 

6 46   1 1 52 

 

Ponto 1  

Ponto 2 

Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5  

Ponto 6 
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A análise da figura 33 “b” revela a presença de AgCu na superfície de 

fratura da parte metálica (ponto 2) de composição típica eutética AgCu como 

pode-se observar na tabela 11, áreas de cor cinza escuro (Ponto 1) tem 

composição química predominante em Ti e oxigênio componentes do composto 

TiO. O ponto 3 por sua vez tem uma composição química indefinida formada 

por TiO e AgCu. 

 Na superfície de fratura na parte da cerâmica figura 33 “c”, é possível 

observar áreas escuras (Ponto 6) e de cinza mais claro (Pontos 4 e 5). A 

composição química do ponto 6 revela o composto TiO. O ponto 4 de 

composição da liga AgCu com presença do TiO. No ponto 5 apresenta a 

composição química da cerâmica. A presença do composto TiO2 está 

comprova na figura 34 que apresenta o DRX da superfície da cerâmica. 
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Figura 34 - DRX -  ZrO2 (Y2O3) - 900°C - Interface Cerâmica 

 

4.4   ANÁLISE MICROESTRUTURAL DAS INTERFACES 

A microestrutura e composição química dos sistemas estudados foram 

investigadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) com os recursos e 

imagens de elétrons retroespalhados e microanálise por espectrometria de 

dispersão de energia (EDS). O estudo das interfaces foram realizados foi 

naqueles conjuntos com a maior descentralização, não comprometendo assim 

a análise de ensaio de flexão já que os mesmos não participaram desse 

ensaio. 
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4.4.1 ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / Aço / 860°C 
 

A figura 35 “a” mostra a imagem do conjunto brasando onde pode-se ver 

o escurecimento da zircônia, 35 “b” e “c” mostram a interface cerâmica liga e 

liga aço inox respectivamente, repetindo-se para todos os conjuntos estudados.  

 

(a) 

  

                                  b)                                                         c) 

Figura 35 – (a) Amostra cortada, (b) Camada de reação na interface liga de 
adição cerâmica, (c) Camada de reação na interface liga de adição aço. 

A morfologia e a composição química da interface foram determinadas 

por análises MEV e EDS, respectivamente. A Fig. 36 “a” apresenta micrografias 

de MEV bem como pontos onde foram feitos os EDS da interface ZrO2-Mg-TZP 

/ Ag-Cu. Como pode ser visto, a interface é constituída por uma série de 

camadas com características diferentes. Na parte superior, perto da zircônia 

(ZrO2-Mg-TPZ) existe uma camada (ponto 1) principalmente rica em Zr, e Ti e 

O com baixos conteúdos de Ag, Cu e Y. Os valores de Cu e Ag podem estar 

associados a alguma difusão destes elementos para a cerâmica, mas 

essencialmente pelo volume de interação do feixe de elétrons, recebendo 

informação química da liga de adição. O ponto 2 refere-se a uma região de 

Liga de adição 

Cerâmica 

Liga de adição 

Metal 

Zona de escurecimento 

da zircônia 
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grandes dimensões, de cor mais escura, na liga de adição, sendo a sua 

composição química associada ao Cu, devido ao seu elevado teor, 86% 

atômico. Deve-se salientar a presença de Ti em um valor ainda considerável, 

podendo indicar a presença de algum composto no sistema Cu-Ti. A presença 

de baixos teores de Ag e Zr é insignificante, estando associado ao volume de 

interação do feixe de elétrons. 

O ponto 4 mostra a camada de reação do metal com a liga de adição, a 

qual apresenta uma forma regular, com uma espessura média de 1µm. A 

composição química dessa camada de reação entre liga AgCu/aço inox revela 

a presença de teores significativos de Ti, Cu e o restante elementos 

pertencentes à composição do aço inox, podendo a composição química dos 

produtos de reação pertencer aos sistemas ternários Fe-Ti-O, Cu-Ti-O e Ti-Cu-

Fe e binários dos sistemas Ti-Cu e Fe-Ti conforme encontrado na literatura [90, 

91, 92, 93]. 

O ponto 5 localizado na parte metálica da amostra apresenta uma 

composição rica nos elementos do aço inox (Fe, Cr e Ni) como visto na tabela 

12. É importante salientar um teor ainda considerável de Ti, comprovando 

desta forma a elevada difusividade deste elemento, e a consequente ativação 

da liga de adição pelo Ti proveniente do filme metalizado na contraparte 

cerâmica. 

   

                               a)                                                       b) 

Figura 36 - a) interface cerâmica liga de adição com pontos de análise EDS b) 

interface aço liga de adição com pontos de análise EDS do conjunto ZrO2 Mg-

TZP / Ag-Cu / aço / 860°C 

 

Ponto 1  

Ponto 2  

Ponto 3 

Ponto 4 

Ponto 5 
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Tabela 12 - Porcentagem da composição química referente a figura 36 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O Fe Mg Cr Ni 

Cerâmica 
1 24 6 8 35 20 - 7 - - 

2 8 4 86 2 - - - - - 

Metal 

3 4 45 49 1 - 1 - 
 

- 

4 17 8 25 1 14 26 - 7 2 

5 10 1 3 - 5 63 - 15 5 

O objetivo do filme de Ti depositado na superfície da cerâmica é o de 

introduzir uma superfície reativa no sistema, e como tal, “ativar” in situ a liga 

AgCu, fazendo com que esta reaja com a zircônia e com o aço inox, formando 

camadas de reação com ambos os lados do sistema M/C. Essas camadas de 

reação funcionam como uma continuidade química no sistema M/C, 

melhorando a adesão e minimizando o campo de tensões residuais gerado 

pela diferença de CET’s dos materiais durante o resfriamento do par.  

4.4.2 ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço / 860°C 

A figura 37 (a) mostra uma camada de reação na interface cerâmica/liga 

de adição, bastante irregular na sua espessura e homogeneidade. Revela 

também a existência de porosidades de grandes dimensões e trincas. Na figura 

37 (b) é possível observar uma fina camada de reação na interface liga de 

adição/aço inox.  

 

(a)  

Zona de escurecimento 

da zircônia 



71 

 

  

                      b)                                                           c) 

Figura 37 - (a) Amostra cortada, (b) Camada de reação liga de adição 

cerâmica, (c) Camada de reação liga de adição aço do conjunto ZrO2 Y-TZP / 

Ag-Cu / Aço / 860°C 

 

A Fig. 38 “a” apresenta micrografia de MEV bem como EDS da interface 

ZrO2- Y -TZP / Ag-Cu. Pode ser visualizado, a existência na interface uma 

camada de reação irregular, de cor mais escura, com espessura variando entre 

0,5 a 1,5μm. Foi feita uma análise no ponto 1, e a composição química desta 

camada de reação pode ser atribuída ao composto TiO, contendo também 

teores de Zr, Cu e Ag resultantes do volume de interação do feixe de elétrons, 

conforme já mencionado anteriormente. A análise no ponto 2, feita na liga de 

adição imediatamente abaixo da camada de reação, revela a presença de Ag e 

Cu na sua maior parte, típico da composição eutética da liga AgCu, e a 

pequena presença de Ti. Porém apesar de em menor quantidade esse titânio 

presente na liga mostra que ativação da liga ocorreu. A composição química da 

interface foi determinada por análises MEV-EDS, sendo os resultados 

compilados na tabela 13. 

A figura 38 “b” apresenta micrografia de MEV bem como a análise 

química por EDS na interface aço/AgCu. Como pode ser visto, o ponto 

analisado (ponto 4) apresenta uma camada de reação uniforme com espessura 

de 1 µm, rica em Cu, Ti, O e Fe na sua composição química. Conforme já 

comentado, para o sistema com ZrO2/MgO, os possíveis compostos presentes 

podem ser trióxidos de (Cu,Fe)2Ti4O ou intermetálicos do sistema Ti-Cu, Fe-Ti 

e Ti-Cr devido à maior afinidade do Ti para estes elementos [90, 91, 94, 95, 96, 

97].   

 

Liga de adição 
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a)                                                b) 

Figura 38 - a) interface cerâmica liga de adição com pontos de análise EDS b) 

interface aço liga de adição com pontos de análise EDS do conjunto ZrO2 Y-

TZP / Ag-Cu / Aço / 860°C 

Tabela 13 - Porcentagem da composição química referente a figura 38 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O Fe Y Cr Ni 

Cerâmica 

1 23 12 18 16 31  - -  - - 

2 8 69 23  - -   -  - - - 

3 9 -  4 59 19  - 9 - - 

Metal 4 17 3 19 1 22 24  - 9 5 

 

4.4.3 ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 880°C 
 

A figura 39 (b) mostra as interfaces da liga de adição com a cerãmica e 

com o aço inox. A interface zircônia-liga de adição revela uma camada de 

reação na interface, bastante irregular na sua espessura e homogeneidade, 

apresentando uma quantidade maior de defeitos, tais como: porosidades, fenda 

e trincas, quando comparados com os sistemas brasados a 860ºC. A interface 

do lado da liga de adição/aço inox mostra uma camada de reação mais 

homogênea e estruturas com formas complexas (cor mais escura) dentro da 

liga de adição.  

Ponto 1  

Ponto 2 

Ponto 3 

Ponto 4  
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(a)  

 

(b) 

Figura 39 – (a) Amostra cortada, (b) Camada de reação liga de adição 

cerâmica e camada de reação liga de adição aço do conjunto ZrO2 Y-TZP / Ag-

Cu / Aço Inox 304/ 880°C 

A análise da morfologia e da composição química da interface ZrO2- Y -

TZP / Ag-Cu foram realizadas por análise MEV-EDS, apresentados na tabela 

14. Assim, a Fig. 40 “a” apresenta micrografia de MEV bem como a análise 

EDS da interface ZrO2- Y -TZP / Ag-Cu. Como pode ser visto, a interface é 

constituída por uma camada de reação variando de espessura entre 1 - 1,5 μm. 

Foi realizada uma análise química pontual (ponto 2) na camada de reação, 

revelando uma composição rica em Ti e O. Estes teores são indicativos da 

presença do óxido TiO, já descrito nos sistemas anteriores para a interface 

cerâmica/liga de adição. Imediatamente acima da camada de reação, já na 

zircônia, foi também realizada uma análise pontual (ponto 1) exibindo a 

presença maioritária de Zr e O, referente à composição da zircônia. Deve-se 

realçar também a presença de algum Ti e baixos teores de Ag e Cu. Podendo 

Liga de adição 

Metal 

Cerâmica 

Zona de escurecimento 

da zircônia 
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indicar alguma difusão destes elementos para a zircônia ou da contaminação 

química da interface.  A concentração de Y aparece como aditivo da zircônia.  

A análise da morfologia e a composição química da interface Aço / Ag-

Cu foi também determinada por análise MEV-EDS. A figura 40 “b” apresenta 

micrografia de MEV bem como EDS da interface. Como pode ser visto o ponto 

analisado (ponto 3) apresenta uma camada de reação, de espessura entre 1-

1,5 μm, com composição rica em Ti, Cu, Fe e O. Os demais elementos podem 

ser considerados como “contaminação” químicas das zonas adjacentes, uma 

vez que o a interação do feixe de elétrons incidentes é da mesma ordem de 

grandeza da espessura da camada de reação. Mais uma vez, vale ressaltar o 

elevado teor de Ti na interface, vindo da outra interface, sendo sinônimo da 

excelente difusividade e reatividade deste elemento. A composição química e o 

tipo de compostos formados nesta camada de reação é semelhante para os 

sistemas estudados anteriormente para a temperatura de 860ºC, sendo a sua 

análise válida também para este sistema.    

 

   

a)                                                              b) 

Figura 40 - a) interface cerâmica liga de adição com pontos de análise EDS b) 

interface aço liga de adição com pontos de análise EDS do conjunto ZrO2 Y-

TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 880°C 

Tabela 14 - Porcentagem da composição química referente a figura 40 

Ponto 
Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O Fe Y Cr Ni 

Cerâmica 
1 6 1 3 32 52 - 6 - - 

2 40 5 10 11 34 - - - - 

Metal 3 23 6 21 - 16 23 - 8 3 

 

Ponto 3  

Ponto 2 

Ponto 1 
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4.4.4 ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 880°C 

As figuras 41 (b) e (c) mostram as interfaces da liga de adição com a 

cerâmica e com o aço inox. A interface zircônia/liga de adição revela uma 

interface muito irregular na sua espessura e formato, com maior quantidades 

de defeitos, tais como porosidades, fenda e trincas, comparativamente com os 

sistemas de ZrO2/Y para a mesma temperatura de brasagem e também 

quando comparados com os conjuntos brasados a 860ºC.  

 

   

 a) 

   

                              b)                                                      c) 

Figura 41 - (a) Amostra cortada, (b) Camada de reação liga de adição 

cerâmica, (c) Camada de reação liga de adição aço do conjunto ZrO2 Mg-TZP / 

Ag-Cu / Aço Inox 304/ 880°C 

A composição química foi analisada pontualmente por MEV-EDS nas 

duas camadas de reação, nas interfaces. A Fig. 42 “a” apresenta micrografia de 

MEV com análise EDS no ponto 1 na interface ZrO2- Mg -TZP / Ag-Cu. A sua 

composição está exposta na tabela 15, e exibe a presença de elevados teores 

de Ti, Zr e O e algum Mg do óxido aditivo da zircônia.  

Liga de adição 
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A análise da composição química da interface aço/Ag-Cu foi 

determinada por análise MEV- EDS. A figura 42 “b” apresenta micrografia de 

MEV bem como a respectiva análise química EDS da camada de reação. 

Como pode ser visto no ponto 2 apresenta uma camada de reação rica em Ti, 

Fe, O e Cu. Sendo o tipo de compostos possíveis já previamente analisados 

nos sistemas anteriores. 

 

   

        a)                                                         b) 

Figura 42 - a) interface cerâmica liga de adição com pontos de análise EDS b) 

interface aço liga de adição com pontos de análise EDS do conjunto ZrO2 Mg-

TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 880°C 

Tabela 15 - Porcentagem da composição química referente a figura 42 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O Fe Mg Cr Ni 

Cerâmica 1 20 - - 31 40 - 9 -  - 

Metal 2 24 6 16 - 18 27 - 6 3 

 

4.4.5 ZrO2 Y-TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 900°C 

As figuras 43 “b” e “c” mostram a interfaces da liga de adição, 

respectivamente com a cerâmica e com o aço inox. A interface zircônia/liga de 

adição revela uma interface bastante deteriorada apresentado fissuras, tricas, 

porosidades acentuadas. A razão para este fato pode ter sido devida a uma 

operação de corte impreciso da amostra. A esta temperatura de brasagem, o 

campo de tensões de origem térmica pode ser mais pronunciado, requerendo 

um maior cuidado no corte da amostra, com uma diminuição da velocidade de 

Ponto 1 

Ponto 2 
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rotação do disco de corte, e um posicionamento da amostra para que o corte 

seja primeiramente feito na parte cerâmica. A interface liga de adição/aço inox 

mostra uma interface mais regular e homogênea. 

 

 

(a)  

   

                             b)                                                         c) 

Figura 43 – (a) Amostra cortada, (b) Camada de reação liga de adição 

cerâmica, (c) Camada de reação liga de adição aço do conjunto ZrO2 Y-TZP / 

Ag-Cu / aço inox 304/ 900°C 
 

A composição química das interfaces foi determinada por análises MEV-

EDS sendo o seu resultado exposto na tabela 16. As Fig. 44 “a” apresenta 

micrografia de MEV com análise EDS da interface ZrO2- Mg -TZP / Ag-Cu. A 

análise química realizada pontualmente (ponto 1) na camada de reação, de 

espessura média aproximadamente com 2μm (ponto 1) revela a forte presença 

de Ti, O. A presença de outros elementos como Zr, Ag Cu e Y pode estar 

associada à contaminação das áreas adjacentes, pela deficiente operação de 
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corte da amostra, tendo sido arrancadas grandes áreas de zircônia e liga de 

adição e depositadas na interface. Contudo, não deve ser descartada alguma 

interdifusão de elementos.   

A análise da morfologia e a composição química da interface aço / Ag-

Cu foi determinada por análise MEV- EDS. A figura 44 “b” apresenta 

micrografia de MEV bem como a análise química pontual EDS da interface. Na 

região do ponto 2 há uma camada de reação, com espessura entre 1,5 - 2μm, 

rica nos elementos Ti, Cu, Fe e O. Da mesma forma, o tipo de composto 

químico presente deverá pertencer ao trióxido de Fe e Cu, e intermetálicos, já 

discutidos anteriormente. 

 

  
            a)                                                         b) 

Figura 44 - a) interface cerâmica liga de adição com pontos de análise EDS b) 

interface aço liga de adição com pontos de análise EDS do conjunto ZrO2 Y-

TZP / Ag-Cu / aço inox 304/ 900°C 

 

Tabela 16 - Porcentagem da composição química referente a figura 44 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O Fe Y Cr Ni 

Cerâmica 1 34 4 8 17 31 - 6  - 

Metal 2 32 6 20 - 17 15 - 7 3 

 

4.4.6 ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 900°C 
 

As figuras 45 “b” revela a interfaces da liga de adição com a cerâmica e 

com o aço inox. A interface zircônia/liga de adição exibe uma interface 

apresentando um melhor aspecto que o sistema ZrO2-Y2O3, com menos 

Ponto 1 
Ponto 2 



79 

 

defeitos. A interface liga de adição/aço inox mostra uma interface com uma 

forma mais regular e homogênea. 
 

 

(a)  

 

(b)  

Figura 45 – (a) Amostra cortada, (b) Camada de reação liga de adição 

cerâmica e camada de reação liga de adição aço do conjunto ZrO2 Mg-TZP / 

Ag-Cu / Aço Inox 304/ 900°C 

A composição química da interface foi determinada por análises MEV-

EDS. As Fig. 46 (a) apresenta os pontos na micrografia MEV como a análise 

EDS da interface ZrO2- Mg -TZP / Ag-Cu. A análise feita no ponto 1, na 

camada de reação com espessura entre 1,5 - 2 μm, revela a presença elevada 

de elementos Ti e O, contendo outros elementos como Zr, Ag, Cu e Mg como 

visto na tabela 17.  
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a) 

Figura 46 -  a) interface cerâmica liga de adição com ponto de análise EDS do 

conjunto ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / Aço Inox 304/ 900°C 

 

Tabela 17 - Porcentagem da composição química referente a figura 46 

Ponto 
 

Composição Química (at %) 

Ti Ag Cu Zr O Fe Mg 

Cerâmica 1 31 3 9 16 39 - 2 

 

A composição química da interface aço/ Ag-Cu foi determinada por 

análise MEV-EDS. A figura 47 “a” e “b” representam a micrografia MEV bem 

como a análise química EDS da interface. Foi realizado a análise EDS na 

forma de linha composicional atravessando a interface aço/AgCu. Este 

procedimento foi feito em virtude da instabilidade apresentada pelo sistema 

MEV na análise pontual, optando-se pela análise ao longo de uma linha com 

amplitude de 2μm para baixo e para cima da interface. É possível verificar que 

na zona da camada de reação há elevada presença de elementos Ti, Cu, Fe. O 

tipo de compostos possíveis na camada de reação já foi comentado nos 

subcapítulos anteriores. 

 

Ponto 1 
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a)                                                   b) 

Figura 47 - a) interface aço liga de adição com ponto de análise EDS b) Gráfico com 

distribuição dos elementos no decorrer da linha do conjunto ZrO2 Mg-TZP / Ag-Cu / 

aço Inox 304/ 900°C 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na análise da superfície de fratura alguns outros tipos de óxidos de Ti 

com estequiometrias diferentes poderiam estar presentes, conforme atestam as 

suas energias livres de Gibbs. Os óxidos Ti2O3 (ΔGf  –807,5 kJ/mol) Ti2O3 (ΔGf  

–803,3 kJ/mol) e TiO2 (ΔGf –730,5 kJ/mol) são menos estáveis 

termodinamicamente que o TiO, à temperatura de 880ºC. A condição de alto 

vácuo vem enfatizar mais a formação de TiO [82], conforme a equação abaixo 

indicada:  

Ti (s) + ½ O2 (g)  -------» TiO (s)                              (5) 

ΔGr0 = - 820,06 KJ/mol (a 880ºC) 

 Contudo deve-se ter cuidado com o elemento oxigênio, uma vez que a análise 

de EDS não é sensível a elementos leves. Para minimizar os erros foram 

realizadas 5 análises no mesmo ponto, verificando-se que a porcentagem (at%) 

variava cerca de 8%, valor ainda bastante considerável. Dessa forma, é 

possível afirmar qualitativamente com alguma certeza que o referido composto 

seja o TiO. Deve-se ter em conta que o volume de interação do feixe de 

elétrons para estes sistemas é da ordem de 1 a 1,5µm3, podendo desta forma 

receber bastante informação química das zonas vizinhas. 

Os autores Arroyave et al. [81], propuseram um mecanismo para as 

prováveis interações nos sistemas metalizados com Ti, onde as interações 

filme de Ti-ZrO2 acontecem no estado sólido. As interações líquido-sólido 

dizem respeito ao par AgCu-filme de Ti. Os cátions dos aditivos Y2O3 e MgO 

(Y3+ e Mg2+), não interagem com o Ti líquido ou sólido, sendo então possível 

analisar o sistema Ti-ZrO2 independentemente do óxido estabilizador, tornando 

assim a análise das interações Ti-ZrO2 mais simplificada. Assim sendo, o 

mecanismo proposto comporta os seguintes passos: 

i. Nos instantes iniciais o oxigênio difunde para a interface, dando origem a 

uma fase não-estequiométrica da zircônia (ZrO2-x), na sequência ocorre 

surgimento do escurecimento através da movimentação contrária de 

centros-F para o interior; 

ii. O oxigénio difunde através da camada de Ti metálico (fase ccc – cúbica 

de corpo centrado). Esta fase ao ficar sobressaturada de oxigénio, 

precipita sob a forma de fase hexagonal compacta hcp-Ti(O); 
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iii. O oxigénio continua a difundir através da fase hcp Ti(O) para a fase ccc-

Ti(O), a qual vai ficando cada vez mais sobressaturada; 

iv. À medida que fase ccc vai ficando saturada, a interface hcp-ccc desloca-

se para a zona mais rica de Ti, até que a fase ccc Ti(O) remanescente 

se transforma completamente em hcp Ti(O); 

v.  Junto à interface, do lado do Ti, a fase hcp Ti(O) vai ficando 

sobressaturada, podendo precipitar o óxido TiO; 

vi. Uma vez que a zircônia pode fornecer oxigénio para a interface 

zircônia/metal Ti sem dar origem à reação de redução completa da 

zircônia, ZrO2 -----» (Zr) + (O2), o teor de Zr no lado do Ti é praticamente 

nulo. 

Uma representação deste mecanismo pode ser visualizada na figura 48. 

                                   

Figura 48 - Mecanismo de interação na interface Ti-ZrO2 no estado sólido, para 

os sistemas da zircônia metalizada com Ti [9]. 

A análise dos dados de ensaios de flexão das imagens e composição 

das superfícies de fratura e das interfaces metal/liga de adição/cerâmica, 

mostra claramente uma forte dependência da temperatura de brasagem, e do 

tipo de óxido estabilizador na zircônia. O aumento da temperatura provoca o 

aumento da espessura das camadas de reação. O crescimento das camadas 

de reação depende da cinética das reações, sendo que estas dependem do 

fenômeno de difusão, isto é, aumento da difusividade dos elementos com o 

incremento da temperatura. Os resultados encontrados estão de acordo com 

os trabalhos de Hanson et al [6] e Meier et al [84]. A resistência mecânica de 

uma junta brasada cresce com o aumento da espessura da camada de reação 
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até se atingir um determinado valor, passando depois a deteriorar-se. Meier et 

al. concluíram que de uma forma genérica, para qualquer sistema M/C é 

fundamental o controle da espessura da camada de reação, pois quanto mais 

espessa for esta camada, maior é a probabilidade de se formarem produtos 

frágeis que provocam a degradação da resistência destas uniões. 

Efetivamente, quanto maior a temperatura, maior formação de intermetálicos 

na interface metal/liga de adição.  

Com base na análise das superfícies de fratura é possível propor um 

mecanismo para a iniciação e propagação de trincas no par M/C. Foi possível 

observar que o aumento da temperatura de brasagem provoca um aumento 

das áreas de liga de adição “grudadas” sobre a superfície da cerâmica. Um 

mecanismo de fratura para o comportamento mecânico, com base nas análises 

das superfícies de fratura do par M/C. A situação de iniciação e propagação de 

fratura que parece originar melhor resultados mecânicos corresponde sempre 

ao início da fratura na ZrO2 (perto da liga de adição). A posterior propagação 

da fratura pode acontecer de dois modos distintos: (i) cruzando a interface ZrO2 

/ liga de adição, e se propagando através da liga de um modo paralelo à 

superfície da cerâmica, (ii) ou quase totalmente em paralelo à interface M/C. As 

piores situações aconteceram para temperaturas de brasagem de 900º C. É 

provável que o início da trinca tenha origem na interface cerâmica/filme Ti 

devido às tensões térmicas geradas pela diferença nos CET’s, e também pelas 

tensões mecânicas e defeitos na superfície da cerâmica com origem no 

processo de metalização mecânica. A propagação da trinca se dá 

essencialmente entre a cerâmica/camada de reação/liga de adição. Ou seja, a 

propagação se dá paralelamente à superfície da cerâmica. Para temperaturas 

mais elevadas, a propagação da trinca se dá de uma forma transgranular até à 

interface oposta, metal/liga de adição.  

Para complementar a análise de fratura uma comparação dos valores 

aqui obtidos com os existentes na literatura se faz necessário já que estudos 

similares já foram realizados. Dessa forma os resultados de flexão de 3 pontos 

foram comparados com os trabalhos realizados por Silva [101] e Pimenta[100].  

Na tabela 18 são apresentados os resultados mencionados 

anteriormente àqueles obtidos para o tipo de união neste item. Em todos os 

trabalhos apresentados as cerâmicas foram metalizadas previamente e se 
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utilizou o mesmo tipo de liga de adição, outra importante variável a ser 

considerada para o ensaio de flexão são os tamanhos das amostras que para 

os três casos são de 20 milímetros, sendo assim as comparações podem ser 

feitas já que os parâmetros do ensaio são similares. 

Os dois estudos utilizados como comparação apresentam um valor de 

resistência mecânica superior ao aqui apresentado esse fato se deve ao fato 

de que em ambos os casos a fratura ocorreu na interface zircônia/liga de 

adição com o arrancamento do material cerâmico totalmente aderido no par 

metálico da junta. Já nesse trabalho o arrancamento se da na interface 

cerâmica/liga de adição, porém sem arrancamento da cerâmica uma vez que a 

liga de adição se aderiu preferencialmente na parte metálica do conjunto 

brasado.  

Tabela 18 – Comparação entre os resultados do ensaio de flexão – 3p com os 
encontrados na literatura 

Patamar de Brasagem 860°C- 15 minutos - ZrO2 Y - TPZ e ZrO2 Mg – 
PSZ – aço inox 304 

Zircônia Liga de adição Resistencia à Flexão 3p 

ZrO2 Y – TPZ Ag-28Cu 47,01 ± 3,7 

ZrO2 Mg – PSZ Ag-28Cu 33,36 ± 3,5 

Patamar de Brasagem 880°C- 15 minutos - ZrO2 Y - TPZ e ZrO2 Mg - 
PSZ – aço prata 

Silva et al [101] 

Zircônia Liga de adição Resistencia à Flexão 3p 

ZrO2 Y – TPZ Ag-28Cu 103,56  ±  23,78 

ZrO2 Mg – PSZ Ag-28Cu 110,03 ± 0,04 

Patamar de Brasagem 820°C- 10 minutos - Juntas ZrO2/AgCu/Cu 

Pimenta et al [100] 

Zircônia Liga de adição Resistencia à Flexão 3p 

Y-TPZ , Mg-PSZ Ag-28Cu 69,8 ± 14,6 

 

Ainda deve-se levar em consideração que segundo vários autores [3, 5, 

51, 54, 55, 79], para se obter uma união M/C com boas propriedades 

mecânicas, a liga de adição deve molhar completamente as superfícies 

cerâmicas, isto é, o ângulo de contato de verá ser inferior a 90º. Estudos 

anteriores  sobre o  molhamento de liga AgCu sobre zircônia e outros sistemas 

com cerâmicas metalizadas revelaram a existência de elevados ângulos de 
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contato, tornando uma condição não favorável de molhamento, e possíveis 

problemas de união em futuras junções M/C [9, 51, 82, 98, 99]. A formação de 

finas camadas de óxidos superficiais (com espessura da ordem das dezenas 

de nanômetros) estáveis nos filmes depositados nas cerâmicas, atua como 

uma barreira à interdifusão de elementos, ou seja, dificultando o molhamento 

das ligas de adição não-ativas. Contudo, é fundamental referir que os 

experimentos de molhamento são apenas um indicador qualitativo para o 

espalhamento e adesão do sistema liga de adição/cerâmica, e não reflete o 

comportamento do conjunto brasado metal/liga de adição/cerâmica como um 

todo. Existem outros fatores a ter em conta na brasagem de cerâmicas 

metalizadas com filmes de elementos “reativos”. A carga que o porta amostra 

impõe ao par M/C é suficiente para romper a fina película de óxido superficial 

no filme metalizado na cerâmica, e permitir assim a interdifusão de elementos.  

 Com base na literatura [6, 86, 88], e para as mesmas condições de 

brasagem, a união M/C obtida pelo processo de metalização mecânica da 

superfície da cerâmica com elemento ativo (ex. Ti) e com liga de adição não-

ativa (ex. Ag72Cu28) será mecanicamente de qualidade inferior 

comparativamente às uniões obtidas utilizando ligas de adição ativas. Mesmo 

assim, a provável menor resistência mecânica dessas uniões poderá ser 

suficiente para produzir junções M/C com boas propriedades mecânicas, e 

integridade aceitável para a maioria das aplicações tecnológicas, como por 

exemplo em encapsulamento de sensores de gases, dispositivos telemétricos e 

células a combustível. De fato, Nascimento et al. [29] obtiveram com sucesso 

amostras de alumina metalizada com Ti brasadas com ligas de FeNiCo e Cu, 

tendo as uniões revelado boas propriedades mecânicas e de estanqueidade. 

Pimenta et al. [31] conseguiram brasar pares C/C e C/M, zircônia metalizada 

com Ti e Zr com zircônia polida e ligas metálicas AgCu e Ti6Al4V, tendo as 

uniões apresentado também boas propriedades mecânicas.  

 O tipo de fratura, e como consequência, a resistência à fratura das 

uniões, depende fortemente dos parâmetros de brasagem utilizados na 

produção. Uma determinada combinação de parâmetros de brasagem origina 

uma determinada microestrutura particular. A morfologia e composição da 

microestrutura exerce um papel fundamental, determinando a localização do 

crescimento da fratura. O tempo de estágio e a temperatura de brasagem 
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determinam o tipo e a extensão das reações que ocorrem na interface 

metal/liga de adição/cerâmica, sendo desta forma os principais responsáveis 

pela microestrutura, composição química e espessura da zona da interface: 

Estes são os parâmetros que determinam em última instância as propriedades 

mecânicas das uniões produzidas.  

 Com o aumento da temperatura, existe a tendência para formação de 

intermetálicos na camada de reação da interface metal/liga de adição. A 

fragilidade dos compostos intermetálicos conduz a uma diminuição da 

resistência mecânica da união M/C. A presença de Ti tem um papel 

preponderante na formação de compostos intermetálicos. Foi também possível 

observar que o teor de Ti aumenta na interface metal/liga de adição com o 

aumento da temperatura, levando à formação de compostos intermetálicos, 

conforme também reportado na literatura.  

 O aumento da temperatura de brasagem também influencia a 

microestrutura da liga de adição AgCu. O aparecimento de manchas de 

grandes dimensões e de formações dentríticas de composição essencialmente 

de Cu, são o resultado das perdas por evaporação de Ag. A elevada tensão de 

vapor da Ag, a qual possui uma taxa de evaporação a 880ºC de 10-4 g/cm2.s, 

promove perdas acentuadas de massa da liga de adição, comparativamente 

com a mesma do Cu e do Ti, aproximadamente 10-6 g/cm2.s, e 10-8 g/cm2.s 

respetivamente. Este fenômeno torna-se problemático a elevadas temperaturas 

(acima de 880ºC) [9], uma vez que a Ag tem uma elevada tensão de vapor, 

levando a uma acentuada perda de massa e contaminação do forno, além da 

inerente modificação da composição química do líquido durante o processo de 

união. Contudo esses compostos no sistema Ti-Cu diminuem a atividade do Ti.  

Todos os pares M/C apresentaram um escurecimento da zircônia junto à 

interface de união. Conforme já mencionado, alguns autores [6, 85, 86, 87, 88] 

reportaram também o escurecimento da zircônia, quando colocada em contato 

com Ti puro ou ligas de Ti, ou mesmo com ligas de adição com Ti ativo como 

soluto em experimentos de brasagem ou de molhabilidade. A elevada afinidade 

do Ti para o oxigênio, leva à segregação do oxigênio para a interface com o 

filme de Ti. Existem modelos teóricos para a explicação da origem do 

fenômeno de descoloração ou escurecimento da zircônia, em contato com Ti, 

tendo em conta a simples redução da zircônia ou simplesmente uma mudança 
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não-estequiométrica da zircônia. O escurecimento da zircônia não tem 

influência nas propriedades mecânicas da zircônia ou do par M/C como um 

todo. 

A brasagem de pares M/C com ligas de adição AgCu e com a 

metalização mecânica das cerâmicas é mais econômica do que a brasagem 

com ligas de adição ativas. Para os sistemas estudados, nesta dissertação, 

temperaturas acima de 880ºC provocaram uma deterioração nas propriedades 

mecânicas das uniões zircônia/aço inox 304. 
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6 CONCLUSÕES 

 

1) Dentro da faixa de temperaturas analisadas a resistência mecânica da 

interface diminui com o aumento da temperatura de brasagem, sendo 

esse um importante fator na brasagem de uniões M/C. A difusividade e a 

reatividade dos elementos aumenta com o aumento da temperatura; 

2)  Os sistemas contendo zircônia estabilizada com ítria apresentaram 

valores mais elevados de resistência mecânica comparativamente aos 

sistemas estabilizados com magnésia; 

3) Foi possível verificar que a fratura ocorreu na interface metal-cerâmica, 

típico de fratura não-coesiva; 

4) A fratura ocorreu sobretudo de modo transgranular na interface 

cerâmica-liga AgCu; 

5) Os sistemas brasados a temperatura mais baixa, 860ºC, apresentam 

camadas de reação mais uniformes, regulares e menos espessas; 

6) A temperaturas de brasagem mais elevadas, a interface entre a 

cerâmica e a liga de brasagem está mais deteriorada, com fissuras e 

partes delaminadas de material, contribuindo assim para uma menor 

resistência mecânica da interface; 

7) Na interface zircônia com ítria/AgCu para temperaturas de brasagem 

mais baixas, observou-se uma camada de reação do lado do filme de 

titânio, correspondendo ao óxido TiO; 

8) Na interface liga de adição AgCu/aço inox, foram observados uma 

camada de reação com composição química do tipo trióxidos 

(cu,Fe)2Ti4O e intermetálicos Ti-Cu, Ti-Fe e Ti-Cr; 

9)  A presença de Ti na interface oposta ao filme de Ti na cerâmica, prova 

a ativação in situ da liga de adição pelo Ti, tornando o processo de 

metalização mecânica viável para utilização em brasagem M/C. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Realizar processos de brasagem com outros patamares inferiores à 

860°C, com o intuito de compreender o comportamento dos materiais 

envolvidos no conjunto metal/cerâmico; 

2. Automatizar o processo de metalização mecânica para ter um melhor 

controle sobre os parâmetros de metalização, e se obter uma maior 

homogeneidade dos filmes; 

3.  Realizar ensaios de nano-indentação nas camadas de reação e zonas 

adjacentes para um melhor estudo dos ensaios de flexão; 

4. Produzir conjuntos brasados sem metalização prévia, porém com ligas 

de adição contendo elementos ativos para obter uma comparação de custo- 

benefício com a metodologia empregada neste trabalho;  

5. Se possível, realizar análises por MET (microscopia eletrônica por 

transmissão) para identificar com precisão os compostos presentes nas 

camadas de reação. 
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