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RESUMO 

 

Neste trabalho empregou-se a técnica de metalização mecânica para produzir um 

revestimento com metal ativo, no caso o titânio (Ti), no substrato cerâmico de alumina 

(Al2O3), a fim de favorecer o molhamento com ligas de adição convencionais. Utilizou-

se um processo automático com o emprego de uma máquina ferramenta de controle 

numérico computadorizado (CNC) sem a intervenção do operador. Posteriormente, a 

cerâmica metalizada foi brasada, com tubo metálico de aço inoxidável, tipo 304, por 

técnica indireta em forno de alto vácuo, utilizando liga de adição convencional Ag-

28Cu. A interface resultante foi caracterizada por técnica de análise micro estrutural em 

microscópio eletrônico de varredura (MEV) acoplado com sistema de espectrografia de 

energia dispersiva (EDS) para microanálise química e o desempenho mecânico, por 

ensaio de cisalhamento, realizado em uma máquina universal de ensaios mecânicos. A 

metalização com titânio foi observada por microscopia eletrônica mostrando uma 

interface com boa interação entre os elementos dos materiais envolvidos, e a espessura 

da camada de titânio bastante regular, compatível com resultados de trabalhos na 

mesma área. Enquanto a brasagem apresentou alguns defeitos na interface, 

principalmente devido à atmosfera do forno e a pressão de vácuo, que não atingiu o 

valor especificado, referenciado em outros trabalhos, o que influenciou, de certa forma, 

os resultados mecânicos.    

 

 

Palavras-chave: Metal ativo, Metalização mecânica automatizada, Alumina, Brasagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In this work employed the mechanical metallization technique to produce a thin film of 

titanium in the ceramic substrate of alumina (Al2O3), in order to favor wetting with 

conventional adding alloys. Was used an automated process with employment a 

machine tool computer numerical control (CNC) without operator intervention. 

Subsequently, the metallized ceramic was brazed with metallic stainless steel tube 304, 

by indirect technique in high-vacuum oven, using conventional alloying addition Ag-

28Cu. The resulting interface was characterized by technique of micro structural 

analysis using scanning electron microscopy (SEM) coupled with energy dispersive 

spectroscopy (EDS) for chemical microanalysis and mechanical performance, shear test, 

carried out on a universal testing machine. The titanium metallization film was observed 

by electron microscopy showing an interface with good interaction between the 

elements of the materials involved, and the thickness of the layer of titanium fairly 

regular, consistent with results in the same work area. While brazing interface presented 

some defects, mainly due to the furnace atmosphere and vacuum pressure, which has 

not reached the specified value, identified in other studies, which influenced, to some 

extent, the mechanical results. 

 

   

Keywords: Active metal, Automated mechanical plating, Alumina, Brazing.     
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

No Capitulo 1 faz-se uma breve introdução ao tema do trabalho, como também, aborda                                                             

os objetivos geral e específicos.                                                          
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1. INTRODUÇÃO 

 

As cerâmicas óxidas são bastante utilizadas em aplicações industriais por suas 

excelentes qualidades como resistência ao desgaste, corrosão, resistência a altas 

temperaturas, e ainda uma grande variedade de propriedades elétricas [1]. 

Elas têm baixa condutividade e baixos coeficientes de expansão térmica, em 

comparação com os metais [2]. No entanto a natureza frágil das cerâmicas torna-se um 

obstáculo para aplicações mais amplas nas indústrias elétricas, eletrônicas e de materiais 

estruturais para altas temperaturas [2,3]. 

As uniões cerâmica/cerâmica e metal/cerâmica representam um caminho para 

solucionar estes problemas. Técnicas de uniões metal/cerâmica estão sendo 

desenvolvidas para aplicações em média e altas temperaturas, como partes de motores 

de combustão interna, trocadores de calor e turbinas a gás, onde componentes 

mecânicos são submetidos a grandes tensões [4]. 

Entre os métodos já conhecidos para obter tais uniões podemos citar a junção 

adesiva, a difusão no estado sólido e a brasagem. Cada um destes métodos é 

selecionado para aplicações especificas, considerando-se, dentre outras, características 

de resistência térmica e mecânica, como um bom indicativo para aplicação estrutural 

[5].  

Várias técnicas de metalização de cerâmicas já se encontram disponíveis na 

literatura científica para brasagem indireta, dentre elas podem-se citar deposição a laser, 

deposição física de vapor (PVD), deposição química de vapor (CVD), deposição por 

plasma pulsado de alta densidade (PHEDP) e também, pelos métodos “Molten Salt” e 

Mo-Mn, contudo estes métodos têm a desvantagem de oferecerem maiores dificuldades 

na execução, como também, maiores custos quando comparados com a metalização 

mecânica [6,7,8,9].  

No processo de Deposição Física de Vapor (PVD) as partículas que serão 

depositadas são transformadas em vapor por processo físico, também por evaporação 

térmica, ou por impacto. A deposição ocorre com pressão de vácuo abaixo 10-1 mbar. 

Os processos PVD são: o evaporativo, sputtering, evaporativo a arco, evaporativo a 

laser, deposição por feixe de íons, decomposição a plasma. Os evaporativos podem ser 

de alto vácuo, reativo, reativo ativado, enquanto que os sputtering são por metalização 

iônica e metalização iônica ativada. A deposição dos processos de evaporação pode ser 
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executada: por aquecimento, onde a energia cinética dos átomos ou moléculas de um 

sólido ou líquido aumenta fazendo com que mais átomos ou moléculas possam 

ultrapassar a energia de separação e evaporar-se; ou por bombardeamento de íons onde 

a energia é superior a 30 eV, com isso as partículas de superfícies e elétrons secundários 

saem do alvo. Este processo é conhecido por magnetron sputtering. O calor para a 

evaporação pode ser conseguido através de laser ou descarga de arco elétrico. Uma 

vantagem dos métodos PVD, especialmente para pulverização catódica (sputtering) é a 

possibilidade de deposição a baixa temperatura, assim como controle de pressão, 

voltagem e tempo de deposição [10].  

Por outro lado, deposição química de vapor (CVD) é o processo em que um ou 

mais precursores voláteis são transportados através da fase vapor para a câmara de 

reação onde se depositam no substrato aquecido. Muitos materiais podem ser 

depositados por este método: metais, óxidos, nitretos, sulfetos, carbonetos. Este método 

foi utilizado pela primeira vez em revestimentos duros (ferramentas de corte) também, 

pode ser usado em microeletrônica, vidros, células solares. As etapas do processo CVD 

são: o transporte dos reagentes na fase gasosa para a zona de reação; a difusão através 

da camada limite; e adsorção de precursores no substrato. As reações em fase gasosa 

são muitas vezes indesejadas[11].  

Já no processo de densidade de plasma de alta energia pulsada (PHEDP) a 

superfície do material é modificada para a produção do filme. Contudo, uma energia de 

plasma de alta densidade é gerada por um canhão coaxial onde a força de Lorentz é 

induzida pela própria corrente de descarga que pode acelerar o plasma a velocidades de 

até 100 km/s. O plasma gerado contém elementos do eletrodo da pistola como também 

do gás da descarga. A energia do feixe é depositada sobre uma camada da superfície, 

dentro de alguns micrometros, resultando no aquecimento do alvo até vários milhares de 

graus centígrados num curto período de tempo, seguido da fusão rápida e re-

solidificação. Altas taxas de resfriamento podem resultar na produção de fases amorfas 

ou nano cristalinas. Neste processo o plasma interage diretamente com o substrato. 

Desta forma, a deposição de filmes em razão dos elementos do eletrodo e da mistura do 

filme induzida pelo plasma de alta densidade com o substrato, pode ser realizado em 

uma única etapa[12].  

Finalmente, o processo Mn-Mo tem como característica metalizar a superfície da 

cerâmica utilizando uma mistura de pós dos elementos citados, através da sinterização a 
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uma temperatura em torno de 1500ºC deixando a superfície da cerâmica com uma fina 

camada metálica o que garante a molhabilidade necessária para o processo de brasagem, 

utilizando liga de adição convencional tipo Ag-28Cu. Após a sinterização dos pós 

deposita-se uma lâmina de níquel sobre a superfície fazendo-se nova sinterização a 

950ºC em atmosfera úmida de H2. O níquel é utilizado para diminuir o coeficiente de 

dilatação térmica entre os metais e a cerâmica. Este é um processo bastante demorado e 

oneroso por ser realizado em duas etapas. É um processo bastante conhecido e confiável 

na produção de uniões metal/cerâmica [13]. 

O processo de metalização mecânica para cerâmicas óxidas, é original do 

Forschungszentrum Jülich (Alemanha). A técnica consiste em se depositar por atrito um 

filme de titânio na superfície cerâmica, tornando-a mais susceptível à brasagem em 

virtude da melhoria do molhamento [14,15,16,17]. O processo ocorre a temperatura 

ambiente em etapa única, podendo ser aplicado mecanicamente por meio manual ou 

automático utilizando máquinas de controle numérico computadorizadas (CNC), com 

vantagens de não liberarem resíduos nocivos para o meio ambiente [6].  

Para este trabalho foi desenvolvido um equipamento mecânico automatizado e 

programável com controle numérico computadorizado (CNC), onde a metalização da 

cerâmica é conseguida pela combinação de movimentos de rotação, translação e avanço da 

ferramenta fixada no mandril do motor da alta velocidade gerando o atrito necessário desta 

com a cerâmica alojada na mesa fixa, resultando na deposição de uma camada micrométrica 

de titânio na superfície da cerâmica. Por ser de fácil operação este método oferece 

vantagens econômicas para pequenos e grandes lotes. 

As tensões residuais, próprias para uniões metal/cerâmica, vem sendo 

minimizadas com a redução da diferença entre os coeficientes de expansão térmica dos 

materiais envolvidos, com o uso de materiais metálicos que se deformam plasticamente 

e absorvem as tensões geradas no processo de união, aumentando, desta forma a 

confiabilidade da junta [6,18]. 

Em uniões de alumina (Al2O3) com aços inoxidáveis podem ser utilizadas ligas 

de Fe-Ni-Co em que o coeficiente de expansão térmica é ajustado ao da cerâmica pela 

variação da composição da liga e pelos parâmetros do processo, considerando que esta 

liga pode se deformar plasticamente o que permite um bom acoplamento entre o aço e a 

cerâmica[18]. 
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Foram utilizadas, neste trabalho, placas cerâmicas de alumina (Al2O3) que são 

componentes usados como revestimento em várias aplicações industriais como: câmara 

de moagem, alimentadores vibratórios, caçambas etc., também, encontra aplicação em 

turbinas a gás, especificamente nas palhetas dos rotores. Contudo, estudos recentes 

estão direcionados para aplicação da metalização para brasagem, em superfícies de 

revolução, no caso das placas cerâmicas que não tem esta geometria, foi necessário o 

desenvolvimento de todo ferramental especifico inclusive a máquina ferramenta 

computadorizada (CNC), além do processo de metalização. 

            
1.1 OBJETIVOS                                                                                                                                                       

 

O objetivo geral: Desenvolver o processo de metalização mecânica de placas 

planas de alumina (Al2O3) com metal ativo (Ti), utilizando máquina ferramenta com 

comando numérico computadorizado (CNC), com programa executável sem a 

participação ativa do operador, visando permitir a brasagem com metais utilizando liga 

de adição sem metal ativo (Ag-28Cu). 

 

Os objetivos específicos: 

� Avaliar os parâmetros de trabalho, da programação de metalização 

mecânica com equipamento CNC, em cerâmica plana de alumina; 

� Avaliar as características do filme de titânio depositado no substrato 

cerâmico, quanto à espessura, aparência, interação com a cerâmica, por 

esta técnica, relacionando-os com parâmetros de trabalhos correlatos; 

� Avaliar o desempenho das juntas brasadas através do teste de 

cisalhamento; 

� Estudar a formação da interface resultante nas juntas brasadas. 
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O capítulo 2 descreve os processos de união, as uniões metal/cerâmica, o molhamento, a 

brasagem metal/cerâmica, com maior ênfase para as metalizações, principalmente a 

metalização mecânica com máquina a controle numérico computadorizada. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 PROCESSOS DE UNIÃO 

 

Dois materiais podem ser unidos por processos químicos, físicos ou mecânicos 

ou pela utilização de todos, como a brasagem e difusão no estado sólido que obedecem 

ao princípio termodinâmico da minimização da energia do sistema, com a redução da 

energia superficial dos componentes e do gradiente de potencial químico existente na 

interface dos dois materiais [18]. 

Diversos setores industriais têm interesse nessa tecnologia, por constituir 

importante etapa na fabricação de componentes distintos como lâmpadas elétricas, 

ferramentas de usinagem, sensores, estruturas metálicas, bem como dispositivos para a 

indústria eletrônica. Essas uniões podem ser utilizadas para materiais similares, como 

também para materiais de natureza distinta (metal/cerâmica, metal/vidro) [18,19]. 

As técnicas de uniões disponíveis no mercado como: arco elétrico, laser, 

soldagem por atrito, e difusão são empregadas para produção de juntas com materiais 

metálicos. Nos casos de uniões cerâmica/cerâmica e metal/cerâmica os métodos mais 

empregados são a brasagem e a difusão no estado sólido. Entretanto quando se deseja 

unir componentes de grande porte e geometria complexa, isto só é possível a partir de 

formas simples. Significa que quanto maior a peça cerâmica, maior a probabilidade de 

apresentar defeitos, consequentemente menor sua resistência mecânica e confiabilidade 

[18]. 

Com o advento da lâmpada incandescente por volta de 1800 surgiu a tecnologia 

de união vidro/metal, em que um bulbo de vidro foi unido a um metal para fazer a 

selagem da mesma, sendo que este tipo de união, ainda hoje, é muito utilizado nas 

indústrias bélica, eletrônica e de equipamentos médicos entre outras. Se compararmos 

os vitro-cerâmicos com os vidros comuns, pode-se afirmar que os primeiros apresentam 

algumas vantagens como uniões mais confiáveis devido a sua maior resistência e 

tenacidade além de serem compatíveis com os coeficientes de expansão térmica dos 

metais [2]. 

Em muitas áreas da engenharia são largamente utilizadas combinações de 

materiais metálicos com cerâmicos, sempre que se deseja produzir componentes 

híbridos com as propriedades individuais ou aditivas destes materiais que resultem em 
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materiais compósitos, revestimentos cerâmicos em substratos metálicos e uniões 

metal/cerâmica [12]. 

Os fabricantes de ferramentas de usinagem começaram a utilizar revestimentos 

cerâmicos em substratos metálicos por volta de 1960 quando depositaram fina camada 

de TiC em aços ferramenta e metal duro, com o objetivo de proteger os componentes 

contra a corrosão como também melhorar a sua resistência ao desgaste.  Atualmente 

encontram-se filmes cerâmicos depositados em materiais metálicos produzidos por 

deposição química de vapor (CVD – Chemical Vapour Deposition) e deposição física 

de vapor (PVD – Physical Vapour Deposition). Justifica-se o uso destas técnicas 

quando se quer unir uma cerâmica a um material metálico a fim de se obter 

componentes que possuam características especificas como tenacidade, isolamento 

elétrico e térmico, resistências ao desgaste, à corrosão e a elevadas temperaturas. 

Encontram-se no mercado componentes unidos por esta técnica como: pastilha de 

cerâmica, balancim de motor de combustão interna, rotor cerâmico de um turbo-

compressor unido a um eixo metálico etc. conforme mostrados na Figura 1 [7,18,20].  

 

Figura 1- Uniões metal/cerâmica  

 

Fonte: Nascimento, 2001, Suganuma, 1990.  

 

2.2 UNIÃO METAL/CERÂMICA 

 

Os processos de união metal/cerâmica podem ser classificados como união 

mecânica, união direta e união indireta como mostrado na Figura 2. Também podem-se 

encontrar combinação desses processos como união direta com união indireta através da 

difusão no estado sólido com a brasagem, formando fase líquida transiente devido etapa 
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de difusão ou através da união direta do metal com a cerâmica, utilizando-se laser em 

atmosfera inerte, como fonte de aquecimento [13]. 

 

Figura 2 – Esquema do Processos de união metal/cerâmica 

 

 

As dificuldades encontradas nesses tipos de ligações geralmente são em função 

da estrutura cristalina dos materiais e das suas propriedades mecânicas, devido, 

principalmente, aos diferentes tipos de ligações químicas. Desta forma para se fazer 

uniões em materiais de natureza distinta é preciso gerar uma interface que possa 

acomodar as ligações químicas, desde a metálica, até as iônicas e covalentes do lado dos 

materiais cerâmicos, reduzindo assim as descontinuidades eletrônicas das superfícies 

unidas [12]. A Figura 3 mostra as propriedades mecânicas de alguns materiais metálicos 
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e cerâmicos, onde se constata que os cerâmicos têm baixa tenacidade e elevado módulo 

de elasticidade, condição totalmente contrária aos materiais metálicos.    

 

Figura 3 – Propriedades mecânicas de alguns materiais metálicos e cerâmicos 

 

Fonte: Nascimento, 2001.  

 

2.2.1 União Mecânica 

 

As uniões mecânicas tem sido uma das técnicas de união mais utilizadas devido 

a grande disponibilidade no mercado e simplicidade na sua aplicação além de serem 

encontradas a custos reduzidos, suportam temperaturas moderadas em torno de 430ºC, e 

resistem a esforços mecânicos entre 10 e 50 MPa. [13,18]. 

Essas uniões podem provocar em componentes cerâmicos grandes concentrações 

de tensões, sendo esta uma das restrições ao uso desta técnica além de restrições de 

projetos [13,18]. 

Fabricantes japoneses de automóveis passaram a utilizar a técnica de união 

mecânica em substituição à técnica de brasagem, para uniões de turbinas de material 

cerâmico (Si3N4) com eixos de material metálico, ver na Figura 4, com a finalidade de 

reduzir a inércia do sistema, melhorar o consumo de combustível, como também, 

aumentar o rendimento dos motores. Alternativa para esta aplicação é utilizar a união 

mecânica (encaixe) entre o rotor e uma luva de material metálica e união direta 

(soldagem por atrito) da luva com o eixo metálico, com essa associação de técnicas de 
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união permite-se uma melhor refrigeração dos mancais com redução das tensões 

residuais geradas no processo [5,21]. 

 

Figura 4 – União de rotor cerâmico com eixo metálico, por encaixe mecânico e 
soldagem por atrito.  

 

 

 

Em prótese dentária já é comum o uso da união por encaixe utilizando cerâmica 

e metal, onde ligas de Co, Mo, Cr, e Ti são unidas com cerâmicas sem a introdução de 

materiais adicionais evitando assim a rejeição ou corrosão dentro do corpo humano, 

com o mínimo de deterioração prematura da união. Pode-se associar este tipo de união à 

sinterização de materiais metálicos, como, por exemplo, os canais de exaustão de gases 

e válvulas dos motores de combustão interna. Para uso desta técnica a parte metálica é 

produzida por metalurgia do pó, que é montada na condição a verde com o componente 

cerâmico, fazendo a união das partes durante a retração de sinterização [18,22]. 

 

2.2.2 União Direta 

 

Entende-se por união direta quando não há necessidade de se introduzir um 

terceiro material para possibilitar a formação da junta entre os materiais que estão sendo 

unidos, esta união pode se dar por transporte de cargas na interface dos materiais, 

produzindo ligações físicas conhecidas como forças de van der Waals, como também 
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podem se unirem por difusão dos átomos, gerando uma interface difusa estabelecendo 

as ligações químicas [6,12,18,23]. 

Por isso, quando se necessita de requisitos estruturais elevados e tolerâncias 

dimensionais apertadas a união por difusão no estado sólido é a técnica recomendada, 

podendo garantir excelente resistência mecânica da ordem de 100 a 1000 MPa, como 

também, elevada temperatura de trabalho, superiores a 1000ºC. Neste processo as 

superfícies planas são unidas utilizando-se grandes pressões e temperaturas elevadas, 

sem, contudo, existir a fusão dos componentes [18,24]. Também, é necessário que 

exista um forte contato interatômico entre os materiais, a fim de garantir uma boa 

difusão atômica. Limpeza prévia das superfícies, acabamento superficial que propicie 

uma boa rugosidade e pressão adequada são características essenciais para se ter uma 

boa aproximação dos átomos. Conforme os materiais envolvidos, a difusão pode ser 

ativada aumentando a temperatura durante o processo de união. A união por difusão tem 

algumas desvantagens como: o surgimento de tensões residuais, limitações da 

geometria, elevado custo, como também a produção de pequenos lotes. 

A soldagem por atrito, também é um processo de união de estado sólido, que 

produz soldas pela rotação ou movimento relativo de duas peças sob forças 

compressivas produzindo calor e deslocando plasticamente material nas superfícies de 

atrito. O aspecto final da solda não deve apresentar evidências de um estado fundido 

devido ao intenso trabalho a quente desenvolvido no material na fase final do processo 

[25]. A Figura 5 mostra a foto de um semieixo de carro, soldado por atrito. 
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Figura 5 – Semieixo de carro soldado por atrito 

 

 Fonte: American Weld Society, 1991.  

 

O processo é realizado em duas etapas: Na primeira etapa as duas superfícies são 

atritadas pela rotação de uma delas sob a ação de uma pequena força de atrito que 

produz o aquecimento suficiente para realizar a soldagem. Na segunda etapa, com as 

superfícies aquecidas o movimento relativo entre elas deixa de existir, sendo neste 

momento, aplicada uma força de compressão de magnitude elevada, denominada de 

força de recalque. 

 

2.2.3 União Indireta 

 

Métodos indiretos são aqueles onde se introduz um material de adição entre os 

materiais que se quer unir. É um processo com uma grande faixa de utilização, desde 

requisitos mecânicos a temperaturas de trabalho elevadas, podendo chegar a 500ºC 

[12,18]. Este método divide-se em união adesiva e brasagem. 

Na união adesiva utiliza-se um adesivo orgânico para unir dois materiais iguais 

ou diferentes, inclusive metal/cerâmica. A força de coesão do adesivo orgânico 

promove a ligação entre a cerâmica e o metal. Quando as peças, a serem unidas, são 

usadas com temperaturas, superiores a 175ºC, usa-se adesivo vítreo. A resina epóxi é 

exemplo de adesivo muito utilizado na área industrial, como no engaste de cerâmicas 

magnéticas nos motores elétricos, também na fixação de revestimentos cerâmicos no 
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diâmetro interno de tubos que conduzem petróleo, protegendo-os de ataques químicos e 

abrasivos, evitando assim, o desgaste prematuro da tubulação. Ainda sobre esta técnica, 

pode-se citar a união da Al2O3 com Nb nas lâmpadas a vapor de sódio [7]. 

Justifica-se o uso das uniões adesivas estruturais pelas suas vantagens como: boa 

aderência à fadiga, flexibilidade, automação, união de peças complexas, uniões de 

materiais diferentes, custos mais baixos, tanto de fabricação como de uniões [6]. A 

Figura 6, mostra exemplo de união adesiva comparada com outros tipos de união. 

 

Figura 6 - Comparativo da distribuição das tensões teóricas de uma junta rebitada 
vs junta colada. 

 

Fonte: Reis, 2012.  

  

Os adesivos são utilizados, em geral, no estado líquido, após a aplicação passa 

por um processo de cura, endurecendo e aumentando a sua resistência mecânica. A cura 

pode ser obtida a frio ou a quente dependendo do tipo de adesivo utilizado. 

Vários são os critérios utilizados para escolher um adesivo: temperatura de 

trabalho, porosidade da superfície da cerâmica, tamanho e geometria dos componentes, 

tipo de ligação química e principalmente a reatividade entre o adesivo e os componentes 

que se quer unir [7]. A Tabela 1 a seguir apresenta algumas características dos 

principais adesivos usados em uniões metal/cerâmica. 
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Tabela 1 - Características dos principais adesivos usados em uniões 
metal/cerâmica 
 

 

Fonte: Adaptado e traduzido de Nascimento, 2003.  

 

A brasagem, também, é um método de união indireta utilizada quando se quer 

juntas com boas resistências às temperaturas elevadas e boa reprodutividade mecânica. 

É um processo que representa um bom potencial para utilização em cerâmicas 

estruturais e elétricas até mesmo em peças que tenham geometrias complexas, 

permitindo utilizá-lo em produções seriadas a custos menores que os processos de 

difusão no estado sólido [26,27,28].   

Segundo a Associação Americana de Soldagem (1991) brasagem é definida 

como sendo um processo de união, no qual o coalescimento da junta é produzido pelo 

aquecimento à temperatura acima de 450ºC, utilizando-se um metal de adição que se 

funde abaixo da temperatura solidus dos materiais de base e flui por forças capilares 

[25]. 

A brasagem pode ser definida em: brasagem fraca, brasagem forte e brasagem de 

alta temperatura, conforme Figura 7, a seguir: 
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Figura 7 - Classificação da brasagem em função da temperatura e principais ligas 
de adição.  
 

 
 

As distorções térmicas da união são minimizadas quando se utiliza liga de 

brasagem fraca. Diversos métodos de aquecimento podem ser utilizados neste processo, 

como: fornos reativos, a chama, por indução ou até mesmo por ultrasom. Os metais de 

adição utilizados geralmente são ligas de Pb ou Zn, usando fluxo para evitar oxidação e 

facilitar o molhamento do substrato sólido [6]. A brasagem fraca tem a função de 

contato elétrico, térmico, e também estanqueidade, são uniões de pouca resistência 

mecânica, exemplo: soldagem eletrônica. 

Na brasagem forte a temperatura fica entre 450ºC e 1100ºC, podendo ser 

executada com ou sem a presença de fluxo, em atmosfera gasosa, sob vácuo ou ar. 

Utiliza ligas de adição à base de Cu, Cu-Zn ou Ag. 

Neste processo o aquecimento pode ser: indutivo, em fornos resistivos, chamas, 

laser ou feixe eletrônico, entre outros. A brasagem forte tem a função de contato e 

estanqueidade e possui boa resistência mecânica. Este processo é executado, sempre, em 
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atmosfera protetora ou vácuo, utilizando ligas de adição à base de Ni, Cu, e metais 

nobres como Ag, Au, Pd-Pt. 

Nas uniões metal/cerâmica os processos utilizados são a brasagem forte e a 

brasagem de alta temperatura. Nesses processos é necessário que o líquido reaja com o 

substrato cerâmico e forme ligações químicas com o mesmo. 

Controla-se a interação entre a cerâmica e o metal de adição líquido, entre outros 

fatores, pelas propriedades superficiais da cerâmica, pela atmosfera da brasagem e 

principalmente pela reatividade do metal com a cerâmica [1,29,30].                                                                                                                              

 

2.3 MOLHAMENTO 

 

Molhamento é a capacidade de determinado líquido espalhar-se sobre um 

substrato sólido, podendo ser entendido como um fenômeno físico do comportamento 

das propriedades dos materiais envolvidos durante o processo de interação [31,32,33]. 

O grau de molhabilidade entre sólido e líquido é determinado pelas tensões 

superficiais envolvidas, o que nos leva às propriedades superficiais, à microestrutura do 

material cerâmico, à reatividade do metal em relação ao cerâmico e à atmosfera de 

reação, sendo estes os principais fatores que controlam o molhamento. Assim, as 

superfícies e interfaces dos materiais têm seus átomos ou moléculas mais instáveis que 

os mesmos no seu interior, fazendo com que estes fiquem sujeitos a forças trativas e 

repulsivas quando em contato com outras superfícies, gerando o aparecimento de 

tensões superficiais. Assim sendo, pode-se denominar a energia presente na 

superfície/interface de energia interfacial ou superficial [10,11,34]. Se a energia de 

atração entre sólido e líquido é proveniente de forças de origem física, reversível (forças 

de van der Waals) o molhamento é classificado como físico. Diferentemente do 

molhamento químico onde ocorrem reações e ligações químicas, mais fortes na 

interface sólido/líquido [12,18,34]. 

O molhamento físico se diferencia do químico pela intensidade da energia de 

suas ligações, sendo que nas ligações físicas esta energia está entre 1-10 J/mol, e nas 

ligações químicas entre 10-100 J/mol [12,34]. 

Pode-se dizer que superfície é a denominação usual para a área entre uma fase 

condensada (sólido ou líquido) e uma fase gasosa, e interface é a denominação para 

sistemas envolvendo fases condensadas, como sólido-líquido, sólido-sólido e líquido-

líquido. As superfícies e interfaces têm seus átomos e moléculas com energia e 
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reatividade muito superiores àquelas do núcleo do material. A energia contida no 

líquido/vapor gera uma tensão que em virtude do desbalanceamento entre as forças 

repulsivas e atrativas é conhecida com tensão superficial (N/m) [32]. 

A equação (1) pode ser usada para calcular a energia livre total de um sistema, 

onde: A é a área interfacial; γ a energia livre por unidade de área e G0 é a energia do 

sistema, assumindo que as propriedades da superfície e do núcleo do material são 

idênticas. No caso de uma interface líquido-vapor a pressão e temperatura constantes, a 

superfície possui uma energia interfacial γ (J/m2) que exerce no líquido uma tensão 

superficial σ (N/m). 

   G = G0 + γ A     (1) 

 

Um corpo sólido, em sua superfície, também pode ser encontrado energia 

superficial associada, porém esta não pode ser caracterizada pelas técnicas usadas para 

superfícies fluidas.  

Teoricamente a superfície de um sólido, em relação à dos líquidos, é mais difícil 

de ser quantificada. Contudo, sempre que existirem interfaces envolvendo sólidos, não 

se pode garantir que a energia interfacial γ seja independente da área, como também, 

não se pode dizer que a energia livre e a tensão superficial não são idênticas. 

 

2.3.1 Molhamento não Reativo 

 

O ângulo de contato (θ) avalia a intensidade do molhamento de uma superfície 

sólida por um líquido Figura 8, sendo que este ângulo é obtido através do balanço entre 

as tensões superficiais, segundo a equação (2) de Young-Dupré, válida na condição de 

equilíbrio termodinâmico, admitindo-se que não existe adsorção na interface. Deve-se 

considerar que os valores das tensões superficiais são obtidos distantes da linha de 

contato. 

   γsv –γsl  = γlv.cosθ    (2) 

 

Onde temos: 

γsv – energia interfacial sólido-vapor  

γsl – energia interfacial sólido-líquido 

γlv – energia interfacial líquido-vapor 
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Figura 8 – Comportamento do ângulo de contato θ com relação ao 

molhamento 

 
 

A equação de Young considera a condição de equilíbrio na direção horizontal, 

visto que a componente normal ao substrato cerâmico (γlv.senθ) está balanceada pela 

força de reação do substrato; a deformação na superfície do sólido é desprezada. 

O ângulo de contato estacionário representa o molhamento em condições não 

reativas, dependendo apenas das propriedades físicas dos materiais envolvidos. Sendo 

que o molhamento pode ser expresso pela desigualdade γsv> γsl> γlv nas condições 

termodinâmicas. E o não molhamento ocorre quando γsv< γsl< γlv. 

A equação (3) nos dá a força motriz (F) para o molhamento não reativo 

[12,18,23,35]. 

 

   F = γsv -  γsl - γlv.cosθ(t)    (3) 

  

Onde:  

  θ(t) = ângulo instantâneo de contato 
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Entre as energias interfaciais, o balanço termodinâmico é representado pelas 

tensões superficiais, segundo o esquema da Figura 8. Observa-se neste esquema que o 

ângulo de contato θ determina as condições de molhamento, quando θ<90º, ou de não 

molhamento quando θ>90º. Alguns autores consideram que o ângulo de contato θ com 

valores na faixa de 70º< θ <90º não oferecem condições para um molhamento ou 

espalhamento satisfatório da liga de adição fundida, podendo comprometer a brasagem 

com baixa resistência interfacial. 

Segundo Nascimento et al. (2003) ângulo de contato com valores θ<70º, do 

ponto de vista prático, pode proporcionar um bom molhamento.    

Na condição de equilíbrio, o molhamento não reativo pode ser atingido em 

poucos segundos ou demorar alguns minutos, considerando a condição de equilíbrio 

termodinâmico. Este equilíbrio, nas condições de pressão e temperatura de cada fase, 

exige que o potencial químico seja igual. Um sistema sólido-líquido-vapor, em 

equilíbrio, pode ter a energia livre total expressa matematicamente em função das fases 

juntas, dos potenciais químicos envolvidos (µ), do número de moles (η) de cada fase e 

da área interfacial (A), isto considerando que as tensões interfaciais sejam 

independentes da orientação na condição de temperatura e pressão constantes. 

Na condição de equilíbrio do sistema com ∆G=0 e a massa varia 

independentemente da variação da área interfacial, a equação geral pode ser 

simplificada e dividida em duas partes representativas para a condição de equilíbrio 

químico e mecânico do sistema. Supondo que o metal líquido assume o formato de uma 

esfera, na condição de equilíbrio químico, uma interface sólido-líquido se forma entre a 

gota e a superfície plana, se a variação da energia livre total do sistema for menor que 

zero (∆G(t) < 0). Nestas condições teremos a força motriz expressa pela equação (4) para 

o aumento da interface sólido-líquido [13,18,34]  

 

 ∆G= ∆ʃslγsldAsl + ∆ʃsvγsvdAsv + ∆ʃlvγlvdAlv < 0  (4) 

 

A configuração final da gota de metal líquido é determinada tão somente pelo 

equilíbrio mecânico em sistemas não reativos nas condições de equilíbrio. Logo, as 

mudanças na energia livre do sistema estarão associadas às variações na área interfacial. 

A análise da forma da gota em função do ângulo de contato e da área interfacial (Figura 

8) permite que a equação (4) seja simplificada, em função da altura da gota conforme 

equação (5): 
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 dG/dh = (γsl - γsv) (dAsl/dh)   + γlvdAlv/dh    (5) 

 

Considerando, quando a variação da energia livre em função da variação na 

altura da gota for menor que zero, a área da interface sólido-líquido aumenta e o ângulo 

de contato diminui até que a condição mínima de energia seja atingida (dG/dh = 0). Não 

considerar a influência da força gravitacional no metal líquido [18,23]. 

 

2.3.2 Molhamento Reativo 

 

Para buscar o estado de equilíbrio do sistema é preciso que as fases sólida, 

líquida e vapor reajam entre si, desde quando a condição de equilíbrio químico não seja 

satisfeita. Assim, as energias interfaciais e o ângulo de contato irão variar em função da 

cinética da reação química que está se desenvolvendo. Pesquisas recentes com modelos 

teóricos, simulações numéricas com base na dinâmica molecular tem sido o objetivo da 

cinética do molhamento e espalhamento do líquido em sistemas reativos, além é claro, 

das investigações experimentais utilizando a microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) de alta resolução [31,35]. 

Não se tem, ainda, uma definição precisa e consensual da força motriz do 

molhamento, para sistemas sólido-líquido. Uma alternativa consistente, considerando 

algumas propostas oriundas de estudos teóricos e experimentais, é adicionar na equação 

(5) para sistemas não reativos um termo extra representando a mudança na energia livre 

de Gibs por unidade de área (∆Gr) para reações que ocorram nas extremidades da 

interface sólido, sólido-líquido, vide equação (6): 

 

  F = γsv -  γlv.cosθ -  γsl - ∆Gr(t)    (6) 

 

O que ocorre com esta equação é a dificuldade que se tem para determinar o 

termo ∆Gr(t), uma vez que não se conhecem as condições de dependências do tempo das 

reações interfaciais com a cinética do molhamento. O que se tem, até o momento, são 

estimativas da ordem de grandeza do termo ∆Gr(t) [32,35]. 

Considerando o grau de saturação das fases, as reações que podem ocorrer entre 

o sólido e o líquido podem ser classificadas em quatro categorias [12,32]: 

a) Apenas a fase sólida não está saturada com os componentes da fase líquida; 

b) Apenas a fase líquida não está saturada com os componentes da fase sólida; 
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c) Não existe saturação da fase sólida em relação à fase líquida, da mesma forma 

que não existe saturação da fase líquida em relação a fase sólida; 

d) Formação de um composto na interface. 

Para descrever o mecanismo de molhamento reativo, torna-se imprescindível 

introduzir o conceito de tensão de superfície dinâmica (γdin), que passa a ser 

denominada de valor dinâmico de tensão de superfície. Variável esta, que passa ser 

entendida como sendo a tensão superficial no momento da criação da nova superfície, 

que por sua vez é diferente da tensão quando o equilíbrio é conseguido (γ), podendo 

ocorrer em milésimo de segundo ou após alguns minutos [6,18]. 

Apresentamos na Figura 9 os estágios do molhamento reativo para aqueles casos 

em que apenas o sólido não está saturado com os componentes do líquido (reação 1). 

Na primeira condição (sequência I-II-III-IV) a taxa de crescimento do produto 

da reação é menor que a taxa de espalhamento da gota líquida, já na segunda condição 

(sequência I - II’ - III’ - IV) ocorre justamente o contrário. 

Em (I) no tempo t0 a reação ainda não aconteceu, podendo descrever a situação 

pela equação de equilíbrio de Young. Quando a reação começa (t1) decresce γsl. Nesta 

etapa o líquido na periferia da gota continua em contato com o substrato sólido que 

ainda não reagiu, mantendo constante a energia interfacial γsv (II). A difusão dos 

constituintes que formam o produto da reação continua até que o mesmo esteja à frente 

da gota líquida, nesta situação as energias interfaciais sólido-líquido e sólido-vapor são 

reduzidas de ∆Gr (III) e o sistema volta para a condição de equilíbrio termodinâmico 

(IV) [32]. 

Na segunda condição (sequência I - II’ - III’ - IV), Figura 9, considerando que o 

processo de difusão dos componentes do produto da reação seja mais rápido do que a 

taxa de espalhamento da gota líquida, γsl e γsv serão reduzidas de ∆Gr a parte de t1 (II’). 

Com isto consegue-se a condição de equilíbrio da forma mais rápida [12,18,30,32]. 
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Figura 9 – Molhamento reativo com sólido não saturado pelos componentes                 
do líquido.   

 

Fonte: Pimenta, 2010.  

 

Emprega-se a equação de Young quando o líquido no instante t0, não estiver 

saturado com relação ao sólido, conforme esquema da Figura 10 (reação 2). Com o 

início da reação, a composição do líquido na periferia da gota retorna à condição de 

equilíbrio, reduzindo γsl e γlv provocada pela contribuição da energia livre da reação. 

Decorridos os estágios iniciais da reação o ângulo de contato diminui até que as 

energias interfaciais fiquem em equilíbrio [30,32]. 
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Figura 10 – Etapas do molhamento reativo quando o líquido não está     

saturado pelo sólido. 

 

Fonte: Pimenta, 2010.  

 

2.3.2.1 Molhamento de Cerâmicas 

 

Cerâmicas óxidas podem ser caracterizadas pela sua ionicidade e/ou covalência 

de suas redes cristalinas. Possuem configurações eletrônicas estáveis, como também, 

ligações atômicas fortes e saturadas. 

A interação de metais líquidos com sólidos cerâmicos só é possível através da 

dissociação parcial ou completa das ligações atômica da cerâmica [33,36]. 

As cerâmicas óxidas, predominantemente, iônica tem sua superfície formada por 

ânions, por isso, apresenta elevada descontinuidade de carga com alta força de ligação 

eletrônica. Estas cerâmicas interagem com metais líquidos através, principalmente, da 

interação do metal com os ânions da superfície cerâmica [3,31,37].  A afinidade do 

metal líquido com o oxigênio é fator preponderante para o molhamento de óxido 

cerâmico. Cerâmicas óxidas como: Al2O3, ZrO2, TiO2, SiO2 etc. podem ser espalhadas 

com metais reativos: Ti, Zr, Si, Al, e Li [3,38]. 
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Cerâmicas não óxidas (covalentes) tais como: diamante, Si3N4, SiC, BN etc. 

podem ser caracterizadas por uma configuração eletrônica estável e ligações atômicas 

fortes. O molhamento destas cerâmicas por metal líquido é possível, apenas, por meio 

de reações químicas na interface, às custas da dissociação das ligações da fase sólida, 

sendo assim, os elementos químicos da liga de adição devem ter elevada afinidade com 

os átomos da cerâmica, em geral metais de transição do tipo: W, Fe, Ti, Ta [3,39]. 

Apresentamos, na Tabela 2, o ângulo de contato de alguns sistemas cerâmicos/ligas de 

adição. 

 

Tabela 2 – Ângulo de contado entre cerâmica e liga de adição líquida. 

 

Fonte: Silva, 2011.       *Sinterização sem pressão 

 

2.3.2.2 Espalhamento 

 

A termodinâmica e a mecânica dos fluidos explicam o fenômeno do 

espalhamento de um líquido sobre um sólido (γlv, γsv, γsl). Na abordagem termodinâmica 

admite-se que a viscosidade do fluido é crescente. Desprezando os efeitos 

gravitacionais, o espalhamento é função das energias interfaciais envolvidas [30,32]. Na 

equação (7) o coeficiente de espalhamento (S) é utilizado como parâmetro para indicar a 



 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   39 

 

João Dantas Paiva Vieira PPgCEM/UFRN Agosto/2015 

 

tendência de ocorrer ou não o espalhamento. Por isso, pode-se dizer que um coeficiente 

positivo indica forte tendência de ocorrência de espalhamento [32]. 

 

   S = γsv – (γsl + γlv)     (7) 

 

Para entender o fenômeno envolvido no processo cinético do espalhamento 

reativo, vários autores dividem esta condição transiente em etapas subsequentes, 

considerando o tempo de reação e a velocidade de espalhamento [12,18,23,32]. 

Atribuindo-se a mecanismos atômicos, o controle do espalhamento que ocorre na linha 

tríplice (interface sólido-líquido-vapor), como: adsorção, deserção, difusão superficial, 

evaporação-condensação, reorientação molecular e deformação viscoelástica, em função 

dos resultados obtidos por análises microscópicas. 

Acredita-se que o mecanismo de adsorção, entre o oxigênio e o elemento reativo 

responda pela queda do ângulo de contato, não sendo observada a formação de produto 

de reação na interface [18,23].  

     

2.3.2.3 Trabalho de Adesão  

 

O trabalho de adesão (Wad) é um parâmetro termodinâmico, definido como 

sendo o trabalho por unidade de área, estando relacionado com o grau de interação entre 

as superfícies de contato, sendo necessário para romper as ligações na interface, 

podendo gerar novas superfícies, contanto que não ocorram deformações plásticas nos 

componentes do sistema. 

Medindo-se o ângulo de contato, tem-se uma estimativa do trabalho de adesão. 

A equação (8) pode ser utilizada para calcular este parâmetro: 

 

    Wad = γlv (1 + cosθ)     (8) 

 

Pode-se relacionar o trabalho de adesão com a energia interfacial entre o metal e 

a cerâmica, bastando para isso, combinar as equações (2) e (8) conforme a equação (9): 

 

    γsl = γlv + γsv – Wad   (9) 
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Analisando a equação (9) chega-se a conclusão que quanto menor a energia 

interfacial (γsl) maior será o trabalho de adesão (Wad), dando ênfase a ligação entre o 

metal e a cerâmica, com bons resultados de aderência na interface [18,34]. O gráfico da 

Figura 11 relaciona o trabalho de adesão com a energia livre da interface, como 

também, mostra uma avaliação qualitativa da aderência para o sistema metal/cerâmica. 

 

Figura 11- Correlação entre trabalho de adesão, aderência e energia interfacial 
para o sistema metal/cerâmica. 

 

Fonte: Nascimento, 2001.  

 

2.3.3 Brasagem Metal/Cerâmica 

 

O processo de brasagem em uniões metal/cerâmica vem sendo continuamente 

investigado com crescente evolução, onde se busca o aumento da confiabilidade das 

juntas brasadas. A boa qualidade das uniões executadas por este processo depende 

diretamente da aderência das ligas ou metais de adição no substrato cerâmico. 

A brasagem de uma cerâmica óxida pode ser representada pela equação (10), 

onde o lado esquerdo representa os termos na condição inicial, e o lado direito os 

termos após o tratamento térmico que resultou a união [21,39,40]. 
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Altera-se a reatividade do metal de adição introduzindo um elemento ativo em 

condições de reagir superficialmente com substrato cerâmico. A este processo dá-se o 

nome de brasagem direta, ou brasagem com metal ativo. Quando a cerâmica é 

metalizada, de tal forma que a brasagem ocorra entre o metal e o filme metálico 

depositado no substrato cerâmico, não sendo utilizadas ligas de adição ativas, tem-se o 

processo denominado de brasagem indireta, conhecido também, como múltiplos passos, 

porque engloba a etapa prévia da metalização e a brasagem propriamente dita [18]. 

 

  Me’ + Me’’O → Me’O + Me’’          (10) 

Temos:  

 Me’ – metal 1 (metal que se deseja unir à cerâmica) 

 Me’’ - metal que compõe a cerâmica óxida 

 O – oxigênio de pesquisas relacionadas com a brasagem  

 

2.3.3.1 Brasagem Direta 

 

A utilização das ligas de adição com metal ativo, sem a presença de metais 

nobre, tem sido alvo, nos últimos anos, de pesquisas relacionadas com a brasagem 

direta. Ligas de CuNiTiB, CuGaTi, e In–Ti, têm sido utilizadas para brasagem com 

nitretos [1,29,41]. Estudos recentes têm utilizado o zircônio em substituição ao titânio, 

como elemento ativo, quando se deseja brasar a alumina (Al2O3) com aços com altos 

teores de ligas. 

As pesquisas continuam intensas nesta área, estudando as reações metalúrgicas, 

nas uniões com diversos materiais cerâmicos, utilizando ligas de adição e componente 

metálico da união, produzidas com brasagem direta ou indireta, como também, a 

termodinâmica associada à formação das interfaces e às ligas de adição, não deixando 

de se preocupar com a otimização do projeto das uniões e avaliações das tensões 

térmicas [28,42,43]. 

A investigação do uso de ligas de adição com temperaturas de fusão elevadas à 

base de Au, Ni, Mo, utilizando o V como elemento ativo, voltadas para brasagem direta 

metal/cerâmica e cerâmica/cerâmica para altas temperaturas (uniões refratárias) tem 

sido bastante intensa. Também, ligas com Ni, Cr, Si, são alvo de pesquisas para 

brasagem de Si3Ni4 [12,28,43].    
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2.3.3.2 Brasagem Indireta 

 

A superfície da cerâmica é metalizada por qualquer dos processos disponíveis, 

para depois ser brasada com uma liga de adição convencional. A metalização da 

cerâmica é uma fase preparatória do processo de brasagem, passando a configurar como 

uma etapa adicional da união.  

Os processos de brasagem metal/cerâmica tiveram início com a brasagem 

indireta utilizando o processo Mo-Mn, onde pós de MoO2 e MnO com partículas de 

dimensões da ordem de 1 a 2 μm foram utilizados. Prepara-se uma suspensão utilizando 

um ligante a base de nitrocelulose, que é aplicado na superfície da cerâmica uma 

camada que pode variar de 10 a 25 μm de espessura. O substrato cerâmico é levado ao 

forno com atmosfera H2/N2 com temperatura de 1000º a 1800ºC. Alguns óxidos são 

reduzidos a metais e outros se combinam com a cerâmica, formando um líquido 

viscoso. Ao se resfriar deixa no substrato cerâmico, uma camada metalizada com 

espessura em torno de 10 μm. O uso deste processo pode ser atribuído à dificuldade em 

se obter ligas de adição com metal ativo e ao domínio do processo de metalização 

utilizando os pós Mo-Mn. Com a chegada ao mercado da liga de metal ativo houve uma 

grande expansão da brasagem direta, devido à facilidade de execução e podendo ser 

feito em um único passo, mesmo com custos elevados [2,13,44]. 

Com o surgimento de técnicas modernas de metalização de cerâmicas óxidas, a 

custos relativamente baixos, voltou o interesse pela brasagem indireta. Nesta linha, 

pode-se exemplificar com o processo TiH2, que é uma suspensão de pós TiH2 com 

solvente a base de nitrocelulose, aplicado manualmente no substrato cerâmico, e durante 

a brasagem utilizando uma liga de adição sem metal ativo, o hidreto é dissociado em 

torno de 450ºC, ficando a superfície cerâmica em contato direto, apenas, com o Ti 

[44,45]. 

Hoje, pode-se contar com a metalização mecânica, que é uma técnica mais 

recente, que está sendo utilizada para a brasagem de Al2O3 e ZrO2 utilizando ligas de 

adição convencionais com vantagem econômica [6,13,18,23]. 

 

2.3.3.3 Interface Metal/Cerâmica  

  

A formação de uma interface metal/cerâmica está na redução energética que 

ocorre quando é estabelecido o contato entre os dois materiais. 
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Na metalização de cerâmicas óxidas, exemplo da Al2O3, já existe fundamentação 

de que o Ti consegue dissociar superficialmente, formando óxido de titânio ou óxido de 

titânio/alumínio que por serem mais estáveis que o substrato cerâmico, podem ser 

molhados pela liga de adição. 

Para temperaturas de 1000ºC a energia livre de Gibbs é de 75 kJ/mol (equação 

11) e 234 kJ/mol (equação 12), considerando as reações químicas, destas equações, 

entre a alumina e o titânio. 

  Al2O3(S)+ 3Ti(S) → 2Al(L) + 3TiO(S)      (11) 

  Al2O3(S)+ 3/2Ti(S) → Al(L) + 3/2TiO2(S)   (12) 

 

Valores positivos, nas reações das equações (11 e 12), para a energia livre, 

indica que termodinamicamente as mesmas não devem ocorrer, mostrando que a 

alumina é mais estável que os óxidos de titânio, o que não impede o molhamento do 

substrato de alumina quando se usa a liga de adição com Ti. Explicações para este 

comportamento é que a formação da solução sólida do alumínio e da interface contribui 

com o ΔG0 da equação, tornando-a possível. Outra explicação é que a reação ocorre, 

apenas, na superfície da alumina necessitando menor energia do que para a redução da 

mesma fase no interior da cerâmica (ΔGsup
Al2O3 > ΔG0

Al2O3) [18,23,46]. 

Acredita-se que a formação do TiO é mais provável, por ser mais estável, do que 

o TiO2, por necessitar de menor teor de oxigênio na condição estequiométrica [18]. 

Na superfície da cerâmica forma-se uma fina camada de óxidos de Ti devido a 

reação com a alumina, com variação da estequiometria em função da atividade do 

titânio na liga [18]. Fazendo com que outras camadas de produtos da reação se formem 

sobre a camada primaria do óxido de titânio, devido a reação do Ti com os outros 

elementos da liga de adição, o que resulta na formação de sistemas mais complexos 

[6,12,18,23]. 

Uma camada de reação de uma união brasada com liga de adição ativa, 

constituída por produtos da reação entre a cerâmica e a liga de adição é mostrada na 

Figura 12. O aumento da espessura da camada dá-se por processo difuso devido a 

supersaturação de Ti na liga, obedecendo a uma função parabólica no tempo [18]. 

Estudos recentes da cinética de formação da camada de reação do sistema Al2O3/Cu-Ti 

mostram que o crescimento desta, não é uniforme na superfície da cerâmica, e que este 

crescimento se dá a uma taxa parabólica quando uma monocamada de produtos de 

reação é formada [18,42,47].  
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Figura 12 – Camada de reação em união brasada com alumina e metal ativo 

(MEV)  

 

Fonte:  Nascimento at al, 2003.  

 

Observa-se a formação de óxidos de titânio no início da camada de reação quase 

tão estáveis quanto a alumina, com isso a liga de adição convencional (Exemplo Ag-Cu) 

não consegue molhar o substrato. Já o segundo filme da camada de reação que é um 

óxido misto pode ser molhado pela liga, como também, consegue molhar o óxido de 

titânio da camada anterior, como permite que a liga de adição seja molhada, fazendo 

gerar uma estrutura de transição que é responsável pela conexão estrutural da cerâmica 

com a liga de adição [42,48].  

 
 

2.3.4 Ligas de Adição 
 
 
Nos últimos tempos as ligas de metais ativos têm aumentado a sua utilização em 

função das suas propriedades mecânicas e preços acessíveis. O titânio, devido às suas 

propriedades de tenacidade, leveza, resistência à corrosão, opacidade, inercia química e 

toxidade nula, além de elevado ponto de fusão, brancura, alto índice de refração e 
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biocompatibilidade, possui um campo de utilização bastante diversificado, desde 

equipamentos industriais aos biomédicos [49]. 

As ligas de adição ou metais, em geral, possuem baixa temperatura de fusão, 

sendo esta, uma das razões para serem utilizadas em processos de união como a 

brasagem. Dessas ligas de adição exige-se que tenham uma boa aderência às superfícies 

dos materiais de base, utilizados na brasagem [18,44]. 

Essas ligas são classificadas em ativas e não ativas. As ligas ativas têm na sua 

composição um elemento ativo, enquanto que as ligas não ativas, não tem este 

elemento, são relativamente mais baratas e precisam que o substrato cerâmico seja 

metalizado, antes da brasagem, com um elemento ativo [6,18]. 

Os elementos ativos mais utilizados são: Ti, Zr, Ni, Al, V, Ta, Cr, Hf, Th e Nb. 

Estes elementos reagem com a cerâmica formando uma camada intermetálica obtendo a 

ligação química metal/cerâmica [44]. Estudos recentes já mostram a eficácia da inserção 

de um terceiro elemento nas ligas de adição, com isso, chegou-se à conclusão que 

adicionando na liga Cu-Ti aumenta a atividade do titânio, como consequência, melhora 

sua concentração na superfície. Desta forma pode-se afirmar que a concentração do 

elemento ativo exigido para o molhamento desejado, é influenciada pela adição deste 

terceiro elemento [17]. 

 

2.3.4.1 Ligas ativas 

 

As ligas de adição ativas são ligas metálicas que contem em sua composição 

algum tipo de elemento ativo. O Ti é o elemento preferido, a sua escolha tem a 

finalidade de permitir a molhabilidade do substrato cerâmico durante a brasagem direta. 

A brasagem com ligas de enchimento ativos, no momento, é a preferida para uniões 

metal/cerâmica. Estes metais de adição ativos, em quase sua totalidade, são baseados no 

sistema Ti-Ag-Cu [28,48]. 

É do conhecimento que a tensão térmica interfacial gerada devido à diferença de 

coeficientes de expansão térmica da cerâmica e do metal, pode danificar as juntas 

durante o processo de resfriamento pós brasagem. Este problema é resolvido utilizando 

ligas de adição ativas com baixo ponto de fusão, o que efetivamente reduz as tensões 

térmicas entre a cerâmica e o metal [28].  

As ligas de adição estão divididas em três (3) tipos de acordo com seus pontos 

de fusão. 
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� Ligas ativas com baixa temperatura de fusão – possuem temperaturas abaixo de 

400ºC, exemplo típico é a adição do titânio às ligas de chumbo ou estanho para 

soldas fracas; 

� Ligas ativas com media temperatura de fusão – ponto de fusão entre 700ºC e 

1000ºC, como exemplo temos a adição de titânio nas ligas a base de prata ou 

cobre-prata; 

� Ligas ativas com alta temperatura de fusão – a fusão ocorre acima de 1000ºC, 

exemplo é a adição de titânio nas ligas à base de metais nobres (platina, paládio, 

ouro). 

Na brasagem com cerâmicas as ligas de adição com metal ativo têm ponto de 

fusão entre 700ºC e 1000ºC. De acordo com a composição química estas ligas são 

classificadas em ligas Cu-X e Ag-Cu-X. 

O componente ativo (X) geralmente é o Ti, o Zr, ou o Hf, usados em 

combinação com outros elementos como: Ni, Be, V, Sn, ou In, utilizados para ajustar o 

comportamento da liga, quando se deseja melhorar a atividade do elemento, reduzir a 

temperatura de fusão, como também, aumentar a fluidez da liga [30,47].  

Alguns estudos já foram realizados em brasagens de cerâmicas óxidas com metal 

de aporte reativo, geralmente o Ti ligado à prata e o cobre (Ag-Cu-Ti). Também, ficou 

constatado que um vácuo deficiente, a afinidade do Ti com N2 ou O2 faz com que parte 

do mesmo seja transformada em um constituinte frágil, deixando pouco elemento 

metálico para a brasagem ativa. Com vácuo adequado, o excesso de Ti, também, 

resultaria em juntas frágeis, em ambos os casos levaria às baixas propriedades 

mecânicas [23,45,47].  

Em geral, a reatividade do titânio e novos compostos de boa qualidade 

dependem de processos especiais e condições destes experimentos, ou seja, a pressão 

parcial do oxigênio na câmara do forno, que pode promover a formação de compostos 

frágeis na interface enfraquecendo a união ao invés de melhorar a aderência [18,47]. 

O uso de ligas Ag-Cu-Ti na brasagem forma compostos intermetálicos que são 

considerados quebradiços em função da baixa ductilidade e resistência, por isso, busca-

se evitar a sua formação durante o processo. Outro lado, a possível formação de 

compostos intermetálicos de Ti-Cu, pode ser uma boa solução na criação de interface 

estável nas uniões metal/cerâmica [6,12,30]. 
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As ligas de adição contendo Ti podem mudar o ponto de fusão, ocasionando a 

separação líquidus e solidus fazendo com que o estágio de transição ocorra em dois 

patamares tornando a união mais rígida e dura [6,23]. Outras ligas de adição à base de 

Cu com os metais ativos Au, Ni, Cr, Mo, V, e Pd fundem em temperaturas superiores a 

1000ºC [1]. 

Algumas características importantes das ligas metálicas de adição ativa para 

melhorar a microestrutura interfacial na brasagem metal/cerâmica: 

� Ponto de fusão ou faixa de fusão compatível com os materiais de base; 

� Fluidez moderada na temperatura de brasagem, promovendo capilaridade e 

distribuição uniforme sobre a união; 

� Composição homogênea e estabilidade para minimizar separação do constituinte 

ou segregação à fusão e solidificação; 

� Compatibilidade termodinâmica com a superfície do metal de base, promovendo 

o molhamento; 

� Tendência limitada para formação de fase frágil (normalmente intermetálico); 

� Compatibilidade com temperatura de funcionamento, carregamento mecânico e 

ambiente [1]. 

Os parâmetros de processamento desempenham um papel importante no 

processo de união como: quantidade da liga ativa, ciclo de aquecimento (taxa de 

aquecimento, temperatura máxima e tempo de brasagem) e a atmosfera do forno 

[1,6,18]. 

 

2.3.4.2 Ligas não ativas 

 

As ligas de adição ativas têm comprovado que são práticas e confiáveis, porém 

seus elevados custos fizeram com que se buscassem alternativas menos onerosas, como 

a metalização da superfície cerâmica, utilizando um metal ativo com a finalidade de 

obter o molhamento ideal e criar uma interface reativa, para em seguida executar a 

brasagem com ligas de adição não ativas que são mais baratas, o que justifica o seu uso 

crescente e os inconvenientes gerados pelo uso de ligas ativas. 

As ligas metálicas não ativas mais utilizadas em superfícies metalizadas para 

brasagem com metais são Ag-Cu e Au-Ni [2]. Mesmo o Ni sendo considerado um 

elemento ativo, sua atividade não é tão forte quando comparado com outros elementos 

ativos a exemplo do titânio. 
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Na forma de soluto, o Ni reage com o filme de Ti ou com os elementos da 

cerâmica e do metal para formar compostos estáveis, favorecendo a ligação química 

entre cerâmica/liga de adição/metal. Estes compostos estáveis são os responsáveis pela 

molhabilidade no substrato cerâmico pelo metal de adição. A baixa quantidade de Ni na 

liga de adição Ag-Cu-Ni em torno de 0,75% reage formando ligação química pontual. O 

Ni em forma de soluto na liga Ag-Cu-Ni reage com o Cu da liga formando composto 

Cu-Ni reduzindo o Ni disponível no sistema [2,6,12]. 

                             

2.4 METALIZAÇÃO DE CERÂMICAS 

 

Devido aos altos custos para produzir uniões brasadas, em materiais 

dissimilares, a exemplo de metal/cerâmica, com a utilização de metal ativo, passou-se a 

utilizar a brasagem indireta onde a superfície cerâmica é metalizada, com um elemento 

ativo, geralmente o titânio, para em seguida fazer a brasagem com uma liga 

convencional. Algumas técnicas de metalização de superfícies cerâmicas já estão 

disponíveis, ficando a seleção do método sujeito às características microestruturais 

desejadas, à disponibilidade de equipamentos, com também, da finalidade da deposição. 

O que se busca é a obtenção de uma superfície cerâmica metalizada em condições de 

executar a união por brasagem sem a utilização de ligas com metal ativo com economia 

e qualidade [6,18]. 

O método Mo-Mn é o preferido para metalização de superfícies cerâmicas, com 

algumas limitações em aplicações de cerâmicas óxidas, além de ser um método 

demorado, de difícil controle, em função das várias camadas necessárias para se obter a 

espessura desejada [1]. 

Outras técnicas de união, para cerâmicas óxidas e não óxidas, requerem 

diferentes aplicações com a finalidade de se obter juntas confiáveis e resistentes, 

apresentando resistência térmica bem superior às obtidas em processos convencionais 

de metalização [50]. 

Métodos como a deposição química de vapor (CVD-chemical vapour 

deposition), a deposição física de vapor (PVD-physical vapour deposition), e laser 

foram desenvolvidos onde os elementos químicos Al, Cu, Ti, e outros metais ativos são 

utilizados para revestimento de superfícies cerâmicas. O inconveniente destes métodos é 

que eles são aplicados principalmente em superfícies regulares e planas [44,50,51].  
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A fim de garantir um espalhamento homogêneo das ligas brasadas, faz-se 

necessário um pré-revestimento de titânio nas superfícies cerâmicas, nas temperaturas 

de serviços, sempre que as peças apresentarem geometrias fora dos padrões, para 

aplicações especificas, não permitindo a utilização de cargas mecânicas para esta 

finalidade [50]. 

Espera-se, todavia, que o filme de titânio seja continuo com espessura não 

ultrapassando poucas camadas atômicas, o necessário para reagir com a superfície 

cerâmica garantindo um bom molhamento. A Figura 13 mostra uma superfície de Si3N4 

metalizada com espessura média de 4 μm [13]. 

 

Figura 13 – Superfície de Si3N4 metalizada com Ti com espessura média de 4 μm 

(MEV). 

 

Fonte: Nascimento, 2003.  

 

2.4.1 Técnicas de Metalização 

 

Das técnicas de metalização conhecidas podem ser citadas a deposição física de 

vapor (PVD) caracterizada pela transformação das partículas, que serão depositadas, em 

vapor por evaporação térmica ou processo de impacto, sendo que a deposição ocorre 

principalmente a baixa pressão, em torno de 10-1 mbar, em uma câmara de vácuo 

[13,51]. 



 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   50 

 

João Dantas Paiva Vieira PPgCEM/UFRN Agosto/2015 

 

A deposição pode ocorrer por aquecimento, onde a energia cinética dos átomos 

ou moléculas de um sólido ou líquido aumentam, com isso, mais e mais átomos ou 

moléculas podem ultrapassar a energia de separação e evaporar-se. As partículas 

evaporadas consistem, principalmente, de átomos, moléculas e grupos de diferentes 

tamanhos e composição [13,41,51]. 

O calor para evaporação pode ser gerado por um feixe de laser ou uma descarga 

produzida por um arco atingindo os átomos ou moléculas a serem evaporadas. As 

partículas que são ejetadas serão depositadas no substrato, formando a película. 

Os principais processos PVD são: evaporação térmica, evaporação por feixe de 

elétrons, arco catódico e “magnetron sputtering”. A Figura 14 mostra um diagrama 

esquemático do processo PVD “magnetron sputtering” [52,53].   

 

Figura 14 – Configuração de uma câmara de Magnetron Sputtering (PVD) 

 

Fonte: Correia [53] 

1- controlador do fluxo de argônio, 2 – controlador do fluxo de O2, 3 – motor de 
passo para controle do “shutter”, 4 – fonte RF, 5 – fonte DC, 6,7 – canhão 
(magnetron sputtering), 8 – shutter, 9 – porta substrato, 10 – motor de passo para 
o porta amostra, 11 – baratron, 12 – bombas difusora e mecânica para obtenção 
da pressão de base. 
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Também conhecido como deposição química de vapor (CVD) processo em que 

um ou mais precursores voláteis são transportados através da fase vapor, para a câmara 

de reação onde se decompõem sobre um substrato aquecido.  

Muitos materiais podem ser depositados utilizando CVD e técnicas relacionadas, 

como: metais, óxidos, sulfetos, carbonetos. Exemplo do uso desta técnica é a preparação 

de TiB2, com ponto de fusão de 3325ºC, podendo ser depositado por CVD a 1000ºC. 

Esse processo foi usado pela primeira vez para revestimentos duros em ferramentas de 

corte. 

A técnica CVD têm como uma das suas características a presença de reações 

químicas heterogêneas na superfície do substrato, não precisando de ambientes de baixa 

pressão, como no processo PVD, em função do gás na câmara de reação encontrar-se 

entre 103 e 104 Pa. 

O processo necessita de um reator especial em função da deposição acontecer 

em temperatura em torno de 1000ºC no substrato, para se obter um revestimento de 

qualidade. A Figura 15 mostra uma representação esquemática dos passos no processo 

CVD. [50] 

 

Figura 15 – Representação esquemática dos passos no processo CVD 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Creighton et al. (2001).  
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Além dos processos CVD e PVD o processo Mo-Mn é bastante utilizado nas 

uniões por brasagem. Este processo utiliza um material de adição com elementos ativos 

como o Ti, Hf, e Zr entre o substrato cerâmico e o metal [17,24,50,53]. 

O processo envolve um ciclo de aquecimento controlado, com temperaturas que 

variam de 820º C a 1500º C, com diminuição, também, controlada até 400º C, seguido 

de uma injeção de argônio, a fim de acelerar o resfriamento até a temperatura ambiente. 

Contudo, este processo não é adequado para a metalização da ZrO2, devido a 

inexistência de fase vítrea intergranular em sua microestrutura [44,54,55,56]. A Figura 

16 mostra o fluxograma da metalização pelo processo Mo-Mn. 

 

Figura 16 – Fluxograma da metalização pelo processo Mo-Mn 

 

Fonte: Morin, (2001).  

 

2.4.1.1 Metalização Mecânica 

 

Este processo foi desenvolvido e patenteado pelo Forschungszentrum Jülich 

(Alemanha), continua despertando o interesse dos pesquisadores, e vem obtendo 

sucesso em escala laboratorial na metalização de cerâmicas óxidas e não óxidas. 

Trabalhos recentes de uniões Al2O3/metal, ZrO2/metal, Al2O3/ Al2O3, e ZrO2/ ZrO2 

foram brasados com ligas convencionais com resultados promissores [3]. O processo 



 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   53 

 

João Dantas Paiva Vieira PPgCEM/UFRN Agosto/2015 

 

envolve baixo custo de produção com a vantagem de poder executá-lo à temperatura 

ambiente sem gerar resíduos nocivos ao meio ambiente [2]. 

O processo está baseado no desgaste da ferramenta, feita de material ativo, 

geralmente o titânio (Ti), devido ao atrito desta com o substrato cerâmico, de elevada 

dureza, é depositado na superfície da cerâmica um filme metálico, indicado como metal 

ativo na brasagem. 

É um processo simples e com grande potencial de substituir as ligas de adição 

ativas, como também, os métodos de metalização químicos, já referenciados. 

Algumas vantagens relacionadas com este processo: 

� A metalização ocorre em temperatura ambiente; 

� Dispensa produtos químicos; 

� Não gera resíduos perigosos; 

� Aplicação rápida e simples; 

� Não envolve custos elevados. 

Pode ser utilizado com uma quantidade significativa de metais ou ligas de 

revestimento, podendo escolher a área que se deseja metalizar. É um procedimento fácil 

de ser aplicado, inclusive pode ser automatizado com o uso de máquinas ferramentas 

especificas. 

A principal diferença entre a metalização mecânica e a brasagem com metal 

ativo é a maneira como o titânio é introduzido no substrato cerâmico, não deixando 

evidencias de reações químicas na superfície do material, antes da brasagem. Além do 

que, o revestimento metalizado na superfície possui Ti no estado sólido, já na liga 

metálica 70,5Ag26,5Cu3Ti apenas 3% de titânio é depositado. Desta forma este 

processo pode ser considerado como uma brasagem direta, pois a maioria das reações 

químicas envolvendo o substrato cerâmico ocorrem nesta fase do processo. 

Segundo Nascimento et al. (2005) que estudaram o comportamento da camada 

de reação em juntas brasadas de Al2O3 metalizada mecanicamente, chegaram à 

conclusão que o calor gerado pelo atrito não é suficiente para que haja reações químicas 

entre o Ti, o revestimento e a superfície cerâmica. Logo, uma formação de 

cerâmica/metal de adição/metal de base, só deve ocorrer durante o ciclo de brasagem 

[39]. 

Estão disponíveis para os pesquisadores três processos de metalização mecânica: 

sistema furadeira, sistema torno mecânico e atualmente pode-se dispor do sistema com 
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máquina ferramenta com controle numérico computadorizada (CNC), podendo ser uma 

fresadora ou um centro de usinagem. 

O sistema furadeira foi um processo experimental, com o objetivo de começar a 

gerar algum conhecimento que pudesse ser evoluído e a partir dele fossem 

amadurecendo as ideias para se criar novos processos mais rápidos, mais precisos e 

mais econômicos. 

Este sistema foi montado em uma furadeira de coluna convencional cujo layout 

está ilustrado na Figura 17.  

 

Figura 17 – Bancada experimental utilizando uma furadeira para metalização     
mecânica de cerâmica.  

 

Fonte: Nascimento, 2001.  

 

O movimento da furadeira de coluna dava-se verticalmente nos sentidos 

ascendente e descendente a fim de permitir o contato e o atrito da cerâmica com o 

titânio. Este foi colocado em uma base fixa, enquanto que a cerâmica foi fixada no 

mandril da furadeira. Para o controle da temperatura, em condições especificas de 

metalização, instalou-se um termopar na peça de titânio [18]. 

Com a experiência do sistema furadeira pôde-se pensar no desenvolvimento de 

um novo sistema utilizando um torno mecânico, onde se pode controlar melhor os 

parâmetros do processo, e assim obter filme metálico mais homogêneo, com a vantagem 

de poder reproduzir os resultados em menor tempo.  
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O sistema torno produz defeitos na película metalizada devido ao pouco controle 

do esfôrço de aplicação, por se tratar de um processo manual. Os defeitos podem 

localizar-se em qualquer parte da superfície, principalmente no centro da peça onde a 

velocidade é nula. As Figuras 18 e 19 mostram peças metalizadas com defeitos na 

película de Ti. Na Figura 18 pode-se observar os defeitos distribuídos de forma 

homogênea, podendo identificar um grande defeito no centro da peça devido a ausência 

de velocidade linear nesta região da peça. Na Figura 19 observa-se a superfície 

metalizada, pelo processo manual, onde notam-se defeitos distribuídos na superfície de 

forma parcialmente homogênea, concentrando-se no centro e próximo da superfície 

externa da peça. O layout da Figura 20 esquematiza o funcionamento deste processo, 

onde a cerâmica é fixada na placa do torno girando no sentido anti-horário enquanto a 

ferramenta é fixada na retificadora manual girando no sentido horário. As velocidades 

do torno e da retificadora são especificadas na programação do trabalho, e o avanço e 

pressão de metalização são controlados pelo operador da retificadora.     

 

Figura 18 – Região metalizada pelo processo torno com defeitos distribuídos de 
forma homogênea (MEV). 
 

 

Fonte: Nascimento et al, 2003 

.  
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Figura 19 – Superfície metalizada pelo processo torno com defeitos no centro e na 
periferia (MEV). 

 

Fonte: Silva, 2011.  

 

Figura 20 – Representação esquemática da metalização em torno mecânico. 

 

Fonte: Nascimento, 2001. 
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A ferramenta de titânio foi desenvolvida com a geometria cônica para ser 

instalada em uma retificadora reta, que pode ser operada manualmente ou instalada no 

carro transversal do torno. A cerâmica, necessariamente tem que ter uma superfície de 

revolução, para poder ser instalada na placa do torno. O contato do titânio com a 

cerâmica gera o atrito provocando o desgaste do Ti e sua deposição na cerâmica. As 

Figuras 21 e 22 mostram o arranjo de um sistema semiautomático instalado em um 

torno mecânico, e o desenho esquemático do mesmo sistema.  

 
 
Figura 21 – Arranjo do sistema torno instalado em um torno mecânico com 
controle de carga 

 

Fonte: Nascimento, 2001.  
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Figura 22 – Desenho esquemático do sistema torno com controle de carga. 

 

Fonte: Nascimento, 2001.  

 

O esquema da Figura 22 mostra a cerâmica fixada na placa do torno e a ferramenta de 

Ti fixada na retificadora conforme descrito na Figura 20, porém pode-se observar a 

retificadora presa a um dispositivo móvel instalado na mesa do carro transversal do 

torno e do lado oposto à retificadora encontra-se instalado o dinamômetro. O avanço da 

ferramenta é feito pelo operador através do colar micrométrico existente no torno 

enquanto a pressão da ferramenta de Ti na superfície da cerâmica é controlada pelo 

dinamômetro.   

 

2.5 MÁQUINAS A CONTROLE NUMÉRICO COMPUTADORIZADA (CNC) 

 

Antes do CNC, surgiu durante a Segunda Guerra Mundial em função da 

necessidade de se produzir peças em grandes lotes, com precisão, para fabricação de 

aviões de guerra, o NC (Numerical Control) que é uma técnica de controle de 

movimentos das máquinas ferramentas pela interpretação direta dos programas 

representando instruções codificadas na forma de letras e números. O sistema interpreta 

os dados e o sinal de saída é gerado para controlar os componentes da máquina [57]. As 
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pesquisas para desenvolvimento destas máquinas foram coordenadas pelo Instituto de 

Tecnologia de Massachussetts (MIT) e a Força Aérea dos Estados Unidos (U.S. Air 

Force). Em 1949 chegava ao mercado a primeira máquina a controle numérico. No final 

dos anos cinquenta os principais fabricantes de aviões já estavam utilizando estas 

máquinas [58]. As máquinas NC tinham como características grande precisão de 

usinagem, e alta capacidade produtiva fundamentais para a indústria aeronáutica. 

As máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado) são uma evolução 

das máquinas NC, referindo-se às máquinas ferramentas programáveis por 

computador. Nestas máquinas, ver Figura 23, o computador pode não estar envolvido 

no processo, eram máquinas controladas por fitas ou cartões perfurados [59]. 

 

Figura 23 - Fresadora NC controlado por fita perfurada 

 

Fonte: www.protoptimus.com.br, 2015.    

 

Desde pequenas oficinas de usinagem às grandes companhias de fabricação 

podem ser encontradas as máquinas ferramentas a controle numérico computadorizado 
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(CNC), na atualidade quase não existe produtos industriais que de alguma forma não 

estejam relacionados com tecnologia destes tipos de máquinas ferramentas. 

Sistemas produtivos fundamentados em máquinas CNC são classificados como 

de automação programável. Muito embora a boa produtividade deste modelo, ainda 

apresenta resultados inferiores aos obtidos com máquinas de automação fixa.  Esta 

limitação é compensada pela sensível redução do tempo de fabricação obtido pela 

possibilidade de executar diferentes operações simultâneas de usinagem [60]. 

Com a chegada das máquinas CNC nas industriais, no final dos anos setenta, foi 

possível fabricar peças com geometrias de grande complexidade em tempos reduzidos, 

peças estas que só eram possíveis fabricá-las por exímios mestres modeladores. Pode-se 

perceber isto nas linhas aerodinâmicas dos automóveis modernos com suas formas 

complexas e bonitas que se alteram com muita rapidez. No início da fabricação dos 

automóveis em série todos os carros eram iguais, tinham a mesma cor, o consumidor só 

tinha duas opções comprar aquele carro que todos tinham ou ficar sem ele. Atualmente, 

colocar um novo modelo no mercado é tão rápido, que o consumidor se sente incapaz de 

decidir qual escolher [61]. 

Existem, hoje, três tipos principais de controladores numéricos 

computadorizados (CNC). 

 

� Multiprocessamento com ASIC (Application Specific Integrated Circuits): Isto 

permite integração e garante grande confiabilidade, em equipamentos 

comercialmente disponíveis como: FANUC 21T, FAGOR-800, MITSUBISH 

C3/C3-S. 

� PC front end: Este é um CNC tradicional, com uma caixa preta adicionada ao 

microcomputador, tais como: FANUC série 150/160/180/210 e Siemens 810D. 

� Cartão de controle do movimento com PC: Este sistema tem uma placa de 

controle do movimento colocada em um microcomputador. Essa placa, 

geralmente baseada em DSP (Digital Signal Processor), executa as tarefas e 

melhora o desempenho da máquina e o microcomputador fica com as funções 

que não necessitam de processamento em tempo real [62]. 

 

Segundo Wang (2006), embora o primeiro tipo de estrutura permita alta 

integração e garanta uma grande confiabilidade, não é aberta e nem reconfigurável. No 

segundo tipo somente a IHM (Interface Homem Máquina) é aberta, a parte fundamental 
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de NC é ainda segredo para o usuário. O terceiro tipo é nomeado como controlador 

numérico baseado em PC ou PC-CNC. Atualmente, a solução para a abertura do 

controlador é geralmente baseada nesta arquitetura. É mais flexível do que um sistema 

proprietário NC, mas estritamente falando, não está totalmente aberta, porque ainda 

contém os cartões de controle proprietário. Por outro lado, se o controlador aberto usa 

Microsoft Windows enquanto programa operacional, neste caso a abertura daqueles 

sistemas baseados no PC-CNC não é o OAC (Open Architecture Controller) do 

hardware ao nível de controle em software. 

A Figura 24 mostra um esquema típico do sistema CNC e seus periféricos. Pode-

se notar que todo processamento é feito no próprio CNC. Este esquema refere-se a uma 

fresadora de 3 eixos. 

 

Figura 24 – Arquitetura do sistema CNC e seus periféricos 

 

Fonte: Capelli, 2006. 

 

Outra arquitetura para o sistema CNC é mostrada na Figura 25, também para 

uma fresadora de três eixos. Esta nova arquitetura funciona em conjunto com um CLP 

(Controlador Lógico Programável) e seus periféricos. Com esta nova arquitetura o 

tratamento do arquivo de usinagem é feito na CPU (Central Processing Unit), enquanto 

o controle dos drivers, sensores e atuadores é feito pelo CLP [61]. 
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Figura 25 – Nova arquitetura do sistema CNC e seus periféricos 

 

Fonte: Capelli, 2006. 

 

O CLP é a principal diferença entre as duas arquiteturas, ele permite um melhor 

desempenho da máquina ferramenta CNC. Com isso, deixa-se de ter um processamento 

local e passa-se a ter um processamento distribuído. Nas máquinas com arquitetura 

antiga o controlador numérico gerencia todos os processos desde as informações de 

programação até os controles dos eixos, sensores e atuadores. Com a nova arquitetura o 

CNC é responsável pela interpretação do programa NC e o CLP controla os eixos, 

sensores e atuadores [61].  

 

2.5.1 Tipos de máquinas CNC 

 

2.5.1.1 Impressoras 3D 

 

As impressoras 3D são, também, máquinas CNC. O Comando Numérico 

Computadorizado foi criado para controlar máquinas via computador. É comum fazer 

associação do termo CNC a máquinas de usinagem, porém com a expiração de diversas 

patentes foi possível que a comunidade open source popularizasse as impressoras 3D, 

principalmente através do projeto RepRap. A Figura 26 mostra uma versão de uma 

impressora 3D RepRap [59]. 
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Figura 26 – Versão de impressora 3D RepRap 

 

Fonte: www.protoptimus.com.br, 2015. 

 

2.5.1.2 Tornos CNC  

 

Segundo Ferraresi (1977), o torneamento é definido como processo mecânico de 

usinagem para obtenção de superfícies de revolução com auxílio de uma ou mais 

ferramentas monocortantes [63].   

Os tornos são máquinas apropriadas para produzirem peças que possuem 

simetria em torno de um eixo. Em geral os tornos podem ser controlados em dois eixos, 

X e Z. 

A ferramenta de corte é fixa enquanto a peça gira em torno do seu próprio eixo. 

Existem diversas funções adicionais em diversos tipos de tornos específicos, a Figura 27 

mostra um torno CNC de médio porte horizontal [63]. Tipos de tornos mais utilizados 

nas oficinas: 

� Torno horizontal; 

� Torno vertical; 

� Torno de placa. 
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Figura 27 –Torno CNC de médio porte horizontal 

 

Fonte: www.romi.com, 12/06/2015. 

 

2.5.1.3 Fresadoras CNC 

 

Nas fresadoras a ferramenta é animada de movimento de corte e a peça de 

movimento de avanço, ou seja, a ferramenta gira e a peça ou a ferramenta se deslocam 

segundo uma trajetória qualquer. Assim, pode-se dizer que o fresamento é um processo 

de usinagem que tem como finalidade a obtenção de superfícies quaisquer com o auxílio 

de ferramentas, em geral multicortes [63]. 

As fresadoras CNC possuem no mínimo a capacidade de usinar em 3 eixos, 

(X,Y,Z). A Figura 28 mostra uma fresadora CNC.  
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Figura 28 – Fresadora CNC 

 

Fonte: www.romi.com, 12/06/2015. 

 

2.5.1.4 Routers CNC 

 

Routers CNC são máquinas utilizadas para fazerem automaticamente os tipos de 

trabalhos que podem ser feitos com as Tupias Manuais. 

Routers CNC são semelhantes às fresadoras CNC, a diferença é que elas 

possuem o que se denomina de pórtico móvel. Com esta configuração de pórtico móvel 

estas máquinas conseguem obter uma área de trabalho maior em relação às fresadoras 

comuns, onde a parte móvel é a mesa. Nestas máquinas a ferramenta é instalada em um 

spindel fixado no pórtico móvel que se movimenta ao longo de todos os eixos, X,Y,Z . 

Routers CNC, geralmente está associada às máquinas para usinagem de madeira. 

Porém diversos tipos de materiais podem ser trabalhados nas Routers, para tanto é 

necessário que se respeite seus limites de usinagem. Como estas máquinas possuem 

uma relação área de trabalho/massa maior que as fresadoras, o que as tornam menos 

rígidas, logo a sua produtividade não é a mesma quando se quer usinar metais. Devido 

ao menor custo por área de trabalho, as Routers CNC, na usinagem de materiais macios, 

como plásticos e madeiras, como também na usinagem de chapas finas, são imbatíveis 

considerando a relação custo benefício [59]. A Figura 29 mostra parte de uma Router 

CNC desenvolvida pelo Prof. Ronaldo Cavalcante e utilizada neste trabalho. 
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Figura 29 – Router CNC 

 

 

Considerando o que foi apresentado na revisão, o que se vai estudar neste 

trabalho é o processo de metalização mecânica de chapas planas de cerâmica estrutural 

utilizando máquina ferramenta de comando numérico computadorizado sem a 

participação do operador, a fim de permitir a brasagem de cerâmica com metais, com o 

uso de ligas de adição sem metal ativo, também avaliar os parâmetros da metalização, as 

características do filme de titânio, o desempenho mecânico das juntas brasadas, assim 

como estudar a formação da interface das juntas. 
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CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

 

 

 

 

 

O Capitulo 3 aborda os requisitos técnicos da cerâmica, do material de base, da liga de 

adição convencional, do metal ativo, como também, a preparação das amostras, 

aspectos do processo de metalização mecânica, do processo de brasagem, do ensaio de 

cisalhamento e o porquê da sua escolha, além da caracterização microestrutural da 

união.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS   

 

A primeira etapa do presente trabalho foi o desenvolvimento/adaptação do 

equipamento para realização das metalizações nas placas planas de alumina.  O sistema 

automatizado com máquina ferramenta CNC é recente e foi desenvolvido em conjunto 

com o Eng. Ronaldo Cavalcante, docente do Instituto Federal da Bahia, utilizando o 

princípio de uma máquina ferramenta CNC, podendo ser uma fresadora tipo router 

(mesa fixa) de 4 eixos ou um centro de usinagem, um sistema de medição de força com 

célula de carga, painel indicador e comunicação com o computador via hyperterminal a 

fim de gravar os dados gerados em uma tabela e um sistema de medição de temperatura 

via termopar tipo K e termômetro a laser.  

A estrutura principal da máquina é de alumínio estrutural, está equipada com 

motores de passo, fusos trapezoidais, guias lineares com carros-patins de esferas, porca 

castanha com esferas recirculantes e um spindle refrigerado à água onde é fixado a 

ferramenta de titânio através de um dispositivo com molas, com a finalidade de mantê-

la em contato constante com a cerâmica a ser metalizada.  

A máquina é comandada por drives com micro passo e software CNC. O spindle 

que suporta a  ferramenta está instalado em um pórtico que pode transladar nos eixos 

X, Y e Z. A máquina tem uma resolução de 15 milésimos de milímetro que confere uma 

boa precisão no contato da ferramenta fixa no spindle (eixo Z) com a placa de cerâmica 

alojada no dispositivo instalado sobre a célula de carga. O sistema opera em 3D o que 

possibilita utilizar peças com geometrias deferentes.  

A fim de alcançar os objetivos do trabalho, várias atividades foram planejadas e 

executadas de acordo com o fluxograma da Figura 30. 
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Figura 30 – Fluxograma dos métodos e materiais utilizados  

 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

Neste trabalho foram utilizadas 20 amostras de cerâmica a base de alumina pura, 

e 20 amostras de tubos de aço inoxidável AISI 304. As cerâmicas foram utilizadas em 

placas planas de 48/48/10 mm retificadas, e o aço inox em tubo comercial nas 

dimensões ϕ12,7/1,5/20 mm. 

Foram utilizadas, também, 02 peças de titânio, grau 2, nas dimensões de 

ϕ19,2/50 mm, furado em uma extremidade com diâmetro ϕ13/20 mm de profundidade, 

utilizadas para metalizar as superfícies cerâmicas, e lâminas de ligas de adição sem 

metal ativo de 20μm de espessura (Ag-28Cu), com a finalidade de produzir a união 

metal/cerâmica para posterior análise e conhecimento das propriedades mecânicas e 

químicas da união.  
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3.1.1 Material de base 

 

O aço utilizado foi o ASTM A 240 (Standard Specification for Chromium and 

Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for 

General Applications), tipo 304, em tubo comercial com diâmetro de ϕ12,7 mm onde 

foram retiradas 20 amostras com comprimento de 20 mm [64]. A Tabela 3 mostra a 

composição química do tubo de aço inoxidável ASTM A 240 tipo 304. 

 

Tabela 3 - Composição química do tubo de aço inoxidável ASTM A 240, tipo 304. 

 

 

Como o tubo não tinha Certificado de Qualidade da Siderúrgica, optou-se por 

realizar uma análise qualitativa e semi-quantitativa da amostra utilizando a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e a espectroscopia de energia dispersiva (EDS – Energy 

Dispersive Spectroscopy), o resultado pode ser visto nas Figuras 31 e 32, comprovando 

que o material se encontra dentro da especificação da ASTM A 240. 
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Figura 31 – Micrografia do tubo de aço inoxidavel AISI 304 (MEV) 

 

 

Figura 32 – Resultado da análise qualitativa e semi-quantitativa da amostra de aço 

inoxidável tipo 304 (EDS) 

 

 

3.1.2 Cerâmicas  

 

Foi utilizada a cerâmica de alumina (Al2O3), adquirida na Engecer Ltda, em 

placas planas, retificadas nos dois lados, nas dimensões de 48/48/10mm conforme 

Figura 33. As características químicas e físicas são mostradas nas Tabelas 4 e 5. A 
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rugosidade Ra está entre 0,10 a 0,25μm segundo Boletim Técnico nº 6 da Engecer Ltda 

[65]. 

 

Figura 33 – Placa cerâmica preparada para metalização 

 

 

 

Tabela 4 - Composição Química da Alumina CEH 5020  

  

Fonte: Engecer Ltda, 2012  
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Tabela 5 – Propriedades Físicas da Alumina CEH 5020 

 

Fonte: Engecer Ltda, 2012  

 

3.1.3 Ligas de adição 

Na brasagem foi utilizada a liga de adição VH780 (Ag-28Cu) de composição 

eutética produzida pela empresa alemã Brazetec, com 20 μm de espessura. A Tabela 6 

mostra a composições química, e algumas propriedades físicas e mecânicas [66]. 

Tabela 6 – Composição química, física e mecânica da liga VH780 

 

Fonte: Brazetec, 2013.  
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3.1.4 Metal ativo 

 

O metal ativo utilizado na metalização do substrato cerâmico foi o titânio grau 2 

na forma de barra redonda com diâmetro de ϕ19,2 mm. A seleção do grau deu-se em 

função das suas propriedades mecânicas e físicas como: boa soldabilidade, coeficiente 

de expansão térmico próximo da cerâmica, é indicado para brasagem em alto vácuo com 

ligas de adição sem metal ativo, além de poder utilizá-lo em uniões de geometrias 

complexas, como também é possível a união com materiais dissimilares. As Tabelas 7 e 

8 mostram a composição química e propriedades mecânicas e físicas do titânio grau 2 

[67]. 

 

Tabela 7 - Composição química do titânio grau 2 

 

Fonte: International Titanium Association, 2005.  
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Tabela 8 – Propriedades mecânicas e físicas do titânio grau 2 

 

Fonte: International Titanium Association, 2005. 

 

3.2 PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

As placas cerâmicas foram adquiridas da Engecer nas dimensões de 

48/48/10mm nas condições de uso, com rugosidade Ra entre 0,10 a 0,25 μm segundo 

Boletim 06 da empresa, não sendo necessária nenhuma preparação prévia.  

As amostras dos tubos metálicos Figura 34 foram cortadas com comprimento de 

20 mm, utilizando um torno mecânico. 

Foram lixadas em uma extremidade com lixas de SiC nas granulometrias de 180, 

320, e 600 mesh, polidos em politriz mecânica motorizada com solução a 10% de 

alumina com granulometria de 0,5μm.  

 

Figura 34 – Tubos metálicos cortados 
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3.3 METALIZAÇÃO MECÂNICA UTILIZANDO EQUIPAMENTO CNC 

 

A metalização mecânica foi realizada, na superfície da cerâmica de alumina 

(Al2O3), usando uma ferramenta de metal ativo (Titânio), instalada em uma máquina 

desenvolvida especialmente para esta finalidade. 

As placas cerâmicas foram fornecidas com as superfícies polidas com 

rugosidade (Ra) entre 0,10 a 0,25μm, dispensando este procedimento. Foram realizadas 

limpezas nas superfícies com álcool, após o que, foram instaladas em um dispositivo 

montado em um equipamento mecânico automatizado e programável com controle 

numérico computadorizado (CNC), consistindo de uma fresadora, tipo router de 4 eixos, 

com sistema de medição de força com célula de carga, painel eletrônico e comunicação 

com o computador via hypertermal (grava dados em uma tabela) e um sistema de 

medição de temperatura via termopar tipo K e termômetro a laser.  

A fresadora está equipada com comando por drives com micro passo e software 

de baixo custo. A mesa principal é fixa e o cabeçote porta ferramenta pode transladar 

nos eixos X, Y e Z. A Figura 35 ilustra a máquina CNC com o dispositivo de 

metalização e célula de carga, e a Tabela 9 os parâmetros utilizados na metalização. 

 

 

Tabela 9 - Parâmetros da programação da máquina CNC para metalização. 
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Figura 35 - Máquina CNC com o dispositivo de metalização e célula de carga 

 

 

A Figura 36 mostra a ferramenta utilizada para metalização, que consta de um 

suporte de aço carbono, peça de titânio, mola suporte da peça de titânio que tem a 

finalidade de manter a pressão especificada entre a superfície do titânio e a superfície da 

cerâmica. 

Figura 36 – Ferramenta de metalizar placas de cerâmicas planas 
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Com o dispositivo instalado na máquina CNC e os parâmetros de metalização 

devidamente conferidos, inicia-se o processo que tem duração de 4 minutos nos 4 

passos do ciclo. 

Um filme de titânio é depositado na superfície da cerâmica, através do atrito da 

ferramenta de titânio com a mesma. Em função da geometria quadrangular 

(48/48/10mm) das placas, a programação para executar os quatro movimentos cruzados 

obedeceu a seguinte lógica: o 1º passo cobrindo a cerâmica com movimento no eixo 

(Y), com uma carga de 1,20 kgf, no 2º passo o movimento da ferramenta segue a 

direção do eixo (X) com a mesma carga do passo anterior, no 3º passo segue a 

orientação do 1º passo, porém com carga 2,30 kgf, e no último passo (4º) o movimento 

é o mesmo do 2º com carga de 2,30 kgf. 

O dispositivo que suporta a cerâmica está montado em uma célula de carga cuja 

finalidade é controlar as cargas previamente especificadas. Durante a metalização foram 

feitas tomadas de temperatura na superfície metalizada, como também, da ferramenta de 

titânio com valores entre 65ºC e 110ºC. As Figuras 37, 38 e 39 mostram: início e fim da 

operação de metalização. 

 

 

Figura 37 – Início da operação de metalização, sentido eixo Y 
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Figura 38 – Metalização no sentido do eixo X 

 

 

 

Figura 39 – Final do processo de metalização 

 

 

 

3.4 PROCESSO DE BRASAGEM 

 

Com as cerâmicas metalizadas, os tubos de aço inoxidável preparados, as 

lâminas de metal de adição cortadas na dimensão do tubo, procedeu-se a limpeza de 
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todos os materiais. Inicialmente uma limpeza com acetona, depois as peças foram 

colocadas no ultrasom por 20 minutos, após este tempo, as peças foram retiradas e 

novamente procedeu-se uma nova limpeza com acetona. A Figura 40 mostra o esquema 

preparado para colocar as peças no forno e proceder a brasagem. 

 

Figura 40 – Esquema do layout para brasagem  

 

 

A Figura 41 mostra o gráfico do ciclo térmico programado para o forno com os 

parâmetros listados abaixo, como também, as pressões de vácuo nas temperaturas de 

controle.  

• Aquecimento até 500ºC a uma taxa de 5ºC/min; 

• Patamar de 30 min a 500ºC; 

• Aquecimento até 780ºC a uma taxa de 5ºC/min; 

• Patamar de 20 min a 780ºC; 

• Aquecimento até 820ºC a uma taxa de 5ºC/min;  

• Patamar de 20 min a 820ºC; 

• Resfriamento até 500°C a uma taxa de 3°C/min 

• Resfriamento de 500°C até temperatura ambiente com o forno desligado. 
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Figura 41 – Ciclo térmico de brasagem metal/cerâmica. 

 

 

Durante o processo de brasagem o forno teve um comportamento variável com 

relação à pressão de vácuo nas temperaturas de controle: 

� 500ºC aquecimento  3,6x10-4 mbar; 

� 780ºC aquecimento  3,6x10-4 mbar; 

� 820ºC aquecimento  4,1x10-4 mbar; 

� 500ºC resfriamento  2,4x10-4 mbar. 

 

Em todas as brasagens realizadas no forno de alto vácuo da UFRN a pressão de 

vácuo ficou entre 3,2x10-4 e 4,1x10-4 mbar nas temperaturas de controle. 

  A Figura 42 mostra peças brasadas, onde se pode notar que apresentam 

características de oxidação, dando indicação que o ambiente do forno não estava 

totalmente favorável, podendo em parte, ser atribuído a valores de vácuo insuficientes.  
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Figura 42 – Peças brasadas segundo parâmetros do ciclo térmico. 

 

 

 

3.5 ENSAIO DE CISALHAMENTO 

 

Este método de ensaio foi o selecionado devido as características geométricas 

dos corpos de prova, o que impossibilitou o uso do método de flexão de três ou quatro 

pontos. O ensaio, para a configuração das peças brasadas, consiste em fixar a cerâmica 

na posição vertical e aplicar uma carga, na base do tubo. A Figura 43 mostra um layout 

do ensaio, para determinação da carga de cisalhamento. A tensão de cisalhamento é 

determinada utilizando a equação (13), mostrada abaixo:  
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Figura 43 – Esquema do ensaio de cisalhamento. 

 

 

    

  τ = F / (A1 – A2)    (13) 

 

Onde: 

τ = tensão de cisalhamento (N/m2) 

F = Força (N) 

A1= Área correspondente ao diâmetro externo do tubo (m2) 

A2= Área correspondente ao diâmetro interno do tubo (m2) 

 

3.6  CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA UNIÃO 

 

A caracterização microestrutural das juntas brasadas foi executada em 

microscópio eletrônico de varredura Shimadzu SSX-550. Foram utilizados na captura 

de imagem os detectores de elétrons secundários e retroespalhados, acoplado com 

sistema de microanálise por espectroscopia de energia dispersiva (EDS). As amostras 

foram previamente embutidas em resina acrílica, cortadas, lixadas e polidas. Os cortes 
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foram executados em um cut off Isomet Low Speed da Buehler, instalado no LabCim da 

UFRN. Foram utilizadas lixas de SiC com granulometria entre 80 e 1200 mesh, 

polimento executado com pasta de diamante com granulometria de 0,5 μm, em uma 

politriz motorizada. 

A parte metálica não exige nenhuma preparação especial. Contudo as cerâmicas, 

por não serem elementos condutivos precisam ser recobertas com uma camada de 

material condutivo. Com esta medida evita-se o acumulo de campos elétricos estáticos 

na amostra, em função da irradiação elétrica durante a produção da imagem. Para esta 

aplicação geralmente utiliza-se o elemento químico ouro. 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV), utilizou voltagem de aceleração 

de elétrons entre 15 e 26 kV, na análise das uniões brasadas. 

A análise teve como objetivo fazer o acompanhamento das mudanças 

microestruturais e morfológicas, ocorridas durante o processo de brasagem, como 

também, fazer o estudo das camadas de reação formadas na interface entre a cerâmica, a 

liga de adição e o metal.   
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O Capitulo 4 faz uma abordagem sobre os resultados correspondentes ao revestimento 

metálico, ao ensaio de cisalhamento e uma análise microestrutural das interfaces.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 REVESTIMENTO METÁLICO 

 

A metalização da cerâmica com o elemento ativo Ti é fortemente influenciada 

por parâmetros do processo, como tempo, força de metalização, velocidade de rotação 

da ferramenta, como também, a velocidade de translação do carro porta ferramenta e a 

velocidade de avanço. 

Os parâmetros acima foram selecionados tomando-se como base dados de 

campo obtidos em oficinas industriais, com retificadoras, com também, parâmetros de 

trabalhos científicos apresentados na revisão. A primeira peça foi executada com 

apenas uma camada de titânio, concluido o processo, a amostra foi encaminhada ao 

laboratório para análise da deposição e foi constatado que o filme de titânio se encontrava 

com pouca espessura, a Figura 44 mostra uma micrografia com apenas uma camada. 

Pode-se ver, na mesma, o reticulado cristalino da cerâmica o que se conclui que o 

filme de titânio apresenta pouca espessura. Por esta constatação a espessura do filme 

não foi avaliada, optando-se em acrescentar mais passos, como consequência o 

aumento da espessura. 

 

Figura 44 – Peça de cerâmica metalizada com apenas uma camada de 

titânio (MEV) 
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Os parâmetros da Tabela 9 (pg.76) foram mantidos, exceto quanto ao número de 

camadas que foi redefinida em 4, com sequências de aplicação cruzadas, com cargas 

iguais nas duas primeiras e nas duas últimas camadas, porém com valores diferentes, ou 

seja: 1,20 Kgf para as duas primeiras camadas, e 2,30 Kgf para as duas últimas 

camadas.  Estas cargas foram definidas com base em experiências de campo e estudos 

realizados por Nascimento, (2001) em que as forças que geram filmes de melhor 

qualidade são aquelas de menor magnitude, entre 0,93 e 2,44 N, sendo estas 

consideradas como forças padrão. 

O aumento da força de metalização mecânica pode provocar um número maior 

de defeitos, como também defeitos de grande magnitude. Uma força de metalização da 

ordem de 14,60 N pode evidenciar a presença de grandes defeitos como pode ser visto 

na Figura 45. Baseado nestas informações e considerando as diferenças significativas 

dos processos torno e fresadora CNC as cargas citadas acima foram definidas. Uma 

nova amostra foi metalizada em que ficou constatado, numa inspeção visual, que a 

aparência estava de boa qualidade apresentando, apenas, pequenos defeitos nas bordas 

da cerâmica. A amostra foi encaminhada ao laboratório para uma avaliação com MEV e 

o resultado ficou dentro de padrões aceitáveis, no que diz respeito a espessura do filme 

que pode variar entre 2 μm e 5 μm, e a regularidade do filme ficou de acordo com os 

padrões de trabalhos recentes, nesta área. 

Ainda, segundo Nascimento, (2001), forças superiores a 8,80 N, o número 

relativo de defeitos com diâmetro equivalente superior a 0,05 mm, para o sistema torno, 

oscila bastante, e que representa algo em torno de 80% da área. 
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Figura 45 – Metalização feita com força de 14,70 N processo torno 

 

Fonte: Nascimento, 2001. 

 

 

Por se tratar de um processo automático o filme depositado na cerâmica é 

bastante homogêneo, sendo que os eventuais defeitos deixados em cada camada são 

recobertos pela camada subsequente, o que garante a última camada um filme muito 

regular. A Figura 46 mostra a aparência da superficie metalizada com os 4 passos. Nesta 

micrografia não se ver o reticulado cristalino da cerâmica como foi visto na Figura 44 

(pg.86) com apenas um passo, o que se conclui que a espessura está aceitavel como 

ficou demonstrada na micrografia por MEV da Figura 48 (pg.91).  
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Figura 46 – Aparência da superfície metalizada (MEV) 

 

 

A Figura 47 mostra a fixação da peça na mesa do microscópio eletrônico de 

varredura onde foi necessário inclinar a peça em 3º para se ter uma imagem sem 

distorções, como pode ser visto na Figura 48. 
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Figura 47 – Posicionamento da amostra no microscópio  

 

 

 

A Figura 48 mostra medições feitas no filme de titanio, com o MEV, indicando 

uma boa regularidade na deposição, deixando a espessura na média de 3,39 μm, 

adequada para brasagem metal/cerâmica com liga de adição sem metal ativo.  
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Figura 48 - Espessura do filme de titânio depositado na cerâmica (MEV) 

 

 

Na Figura 49 pode-se observar a regularidade do filme depositado, o que 

certamente melhora a eficiência da brasagem, vê-se também, as EDS’s das regiões A e 

B assinaladas aleatoriamente que foram usadas para análises qualitativa e semi-

quantitativa pelo método de espectroscopia de energia dispersiva (EDS-energy 

dispersive spectroscopy). A Tabela 10 mostra os resultados das análises nestas regiões 

com os valores do alumínio e do titânio, indicativo de que houve penetração do titânio 

no alumínio. As pequenas diferenças nas percentagens dos elementos indicam pequenas 

variações de espessura do filme de titânio que podem ser constatados na Figura 48.   
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Figura 49 – Micrografia por MEV da Al2O3 metalizada com Ti, seguida da EDS 

nas regiões A e B  

 

 

 

Tabela 10 – Resultado da EDS das regiões A e B da Al2O3 metalizada com Ti  

 

 

 

 

A Figura 50 mostra a interface metalizada cerâmica/titânio, foram marcadas as 

regiões A e B para realização de análises qualitativa e semi-quantitativa (EDS) a fim de 

identificar os elementos presentes. A Tabela 11 mostra os resultados das análises 

qualitativa e semi-quantitativa (EDS) das regiões A e B. 
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Figura 50 – Micrografia por MEV da Interface metalizada alumina/titânio, 

seguida da EDS nas regiões A e B  

 

 

Tabela 11 – Resultado da análise qualitativa e semi-quantitativa das regiões A e B 

(EDS) 

 

 

Como as áreas selecionadas, A e B, envolvem os materiais, titânio e alumínio, o 

resultado das análises está coerente mostrando a percentagem em peso de ambos, com 

predominância para o alumínio.   

Com estes resultados pode-se concluir que este processo de metalização se 

mostra promissor, sendo uma alternativa disponível para a brasagem metal/cerâmica. O 

fator impeditivo para a sua utilização é o custo elevado das maquinas CNC, contudo, 
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hoje as instituições de ensino públicas e privadas e a grande maioria das indústrias ou 

oficinas mecânicas já dispõem destas máquinas.    

 

4.2 ENSAIO DE CISALHAMENTO 

 

Os ensaios foram realizados no Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFRN, 

utilizando uma máquina estática servo-elétrica Shimadizu Ag-x 300 kN, programada 

com carga progressiva partindo do zero até o limite de carga máxima das amostras. 

Considerando trabalhos realizados por autores diferentes onde foram usadas velocidades 

de avanço do pistão de 0,05 mm/s e 0,5 mm/min (0,008 mm/s), em função destes dados, 

a máquina foi ajustada para a menor velocidade (0,5 mm/min) [66,67]. Na Tabela 12 

estão os resultados do ensaio de cisalhamento das uniões brasadas.                                                                                                                             

Na Figura 51 pode-se ver corpos de prova ensaiados mostrando o arrancamento 

do tubo de metal da cerâmica, deixando aparente uma região branca que corresponde à 

alumina, indicativo de que houve a brasagem nos materiais da união.  

 

 

Tabela 12 – Resultados do ensaio de cisalhamento 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO   95 

 

João Dantas Paiva Vieira PPgCEM/UFRN Agosto/2015 

 

Figura 51 – Corpos de prova rompidos no ensaio de cisalhamento  

 

 

Pelos resultados encontrados pode-se concluir que a brasagem não foi 

satisfatória para a amostragem analisada, considerando parâmetros de trabalhos 

científicos, nesta área, que mostram valores entre 16 a 54 MPa para ensaio de 

flexão/tração em uniões Cu/Al2O3, Cu/Al2O3/Cu e Fe-Ni-Co/Al2O3/Fe-Ni-Co [18]. Isto 

indica que as uniões aconteceram mais por interação física do que química. Alguns 

fatores podem ter influenciado para o fraco desempenho da brasagem dentre estes a 

atmosfera do forno e a pressão de vácuo.  

 

4.3 ANÁLISE MICROESTRUTURAL DAS INTERFACES 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) com recursos de imagem de 

elétrons retroespalhados foi utilizada para análise microestrutural e para determinação 

da composição qualitativa e semi-quantitativa das amostras, a partir das emissões de 

raios-X característicos, usou-se a espectroscopia de energia dispersiva (EDS – energy 

dispersive spectroscopy). 
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Com as imagens das Figuras 52 e 53 pôde-se fazer uma análise da interface e 

superfície dos componentes da união Al2O3 / Ag-Cu / Aço. Assim, as reações, 

morfologia e microestrutura são evidenciadas e puderam ser avaliadas. Ainda, na Figura 

52, pode-se identificar a interface da união e os materiais presentes: aço, alumina e o 

titânio, com também, pontos marcados com círculos indicando defeitos ocorridos 

durante a brasagem. 

      

Figura 52 – Interface da união metal/cerâmica brasada (MEV).  

 

 

Os círculos na Figura 53 identificam pontos onde não houveram uma boa união 

mostrando defeitos ocorridos na interface devido a ausência do metal de adição. Pela 

análise qualitativa e semi-quantitativa da amostra nos pontos A, B, C e D nota-se que 

não houve difusão do metal de adição, haja visto que a prata e o cobre não aparecem em 

nenhum dos pontos assinalados, principalmente no ponto D, marcado sobre a interface. 
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Figura 53 - Brasagem Al2O3 / Aço Inox lado direito interno 3000X (MEV/EDS) 

 

 

 

A Tabela 13 mostra o resultado das EDS’s nos pontos A, B, C e D. Em A pode-

se identificar os elementos químicos presentes na região assinalada que corresponde ao 

filme metálico de titânio, os resultados da EDS nesta região, mostram a presença do Fe 

e Cr indicativo de que houve migração destes para o titânio. No ponto B pode-se ver os 

elementos caracteristicos do metal, a presença do titanio e do aluminio indica migração 

destes elementos para o aço. A EDS do ponto C mostra os elementos Al, Fe e Cr sendo 

que os últimos migraram do metal de base. No ponto D, interface, não estão presentes a 

prata (Ag) e o cobre (Cu) indicativo da ausência da liga de adição na região, os demais 

elementos presentes fazem parte dos materiais envolvidos no processo. 
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Tabela 13 - Resultados da EDS nos pontos A, B, C e D 

 

 

 

Figura 54 - Brasagem Al2O3 / Aço Inox lado esquerdo interno 3000X (MEV/EDS) 

 

 

Na Figura 54 pode-se observar que a brasagem apresentou um comportamento 

satisfatório, não sendo notado nenhum defeito relevante. 
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Foram marcados os pontos: A que corresponde ao aço inox, B região da 

interface e C na alumina, para serem analisados por espectroscopia por energia 

dispersiva (EDS) os resultados podem ser avaliados na Figura 54 e na Tabela 14.   

Na EDS do ponto A nota-se e a presença do alumínio indicando que houve 

difusão deste elemento para o metal, os demais elementos são característicos do metal 

de base. No ponto B, região da interface, observam-se todos os elementos 

correspondentes aos materiais presentes na região: aço inoxidável, metal de adição, 

titânio e alumínio. Pode-se observar no ponto C que apenas o alumínio, elemento 

característico da cerâmica, está presente. 

 

Tabela 14 - Resultados da EDS nos pontos A, B e C  
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5. CONCLUSÕES 

 

Conclusão geral – As metalizações pelo processo mecânico realizadas com 

máquina de controle numérico computadorizada (CNC) apresentaram bons resultados, 

constatados nos ensaios de micrografia eletrônica de varredura (MEV), e espectroscopia 

de energia dispersiva (EDS-energy dispersive spectroscopy), com boa uniformidade na 

superfície do filme depositado como também da espessura,  o que se pode dizer que o 

processo é viável, contudo são necessárias mais experiências com outros parâmetros de 

processo, tanto para a metalização quanto para a  brasagem, há também que se estudar 

os parâmetros do forno, principalmente, no que diz respeito ao vácuo.  

      

1. As juntas brasadas apresentaram defeitos denominados falhas de enchimento, 

constatados nas micrografias realizadas com MEV, que são regiões que não foram 

preenchidas com o metal de adição devido a folga existente entre o material de base 

e o metal ativo   

 

2. Os ensaios mecânicos de cisalhamento resultaram em baixos valores de tensões 

devido às falhas de enchimento.    

 

3. Com a utilização deste método de metalização é possível variar a espessura do filme 

depositado, modificando os parâmetros do processo como: velocidade de rotação da 

ferramenta, número de passos, e força da ferramenta sobre a superfície da cerâmica. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com a finalidade de orientar pesquisadores que desejam continuar estudando este tema, 

enumero abaixo sugestões para trabalhos futuros: 

 

1. Realizar metalização mecânica em placas planas de Zircônia estabilizada com 

Ytria ou Magnésio utilizando máquina de controle numérico computadorizada 

(CNC) para posterior brasagem com liga de adição sem metal ativo variando os 

parâmetros do processo como: avanço, passo, penetração, rotação da ferramenta, 

número de camadas e força de metalização. 

 

2. Estudar os parâmetros de metalização mecânica utilizando máquina de controle 

numérico computadorizada (CNC) em placas planas de Alumina para posterior 

brasagem com ligas de adição em metal ativo em forno de alto vácuo com ciclos 

térmicos diferentes.  
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