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RESUMO

Várias técnicas de processamento baseiam-se em suspensões de partículas
cerâmicas num meio aquoso ou não-aquoso. Uma destas técnicas é
denominada tape casting (colagem de fitas), que necessita de uma suspensão
estabilizada com alta concentração de sólidos e adequado comportamento
reológico. Suspensões típicas para colagem de fitas são preparadas pela
dispersão de um pó em um solvente, orgânico ou não orgânico, com um
dispersante, seguido pela adição de ligantes, plastificantes e outros aditivos.
Essas suspensões são conformadas através de uma lâmina chamada doctorblade sobre uma superfície transportadora plana. Neste trabalho foram
conformados substratos cerâmicos de zircônia nanoparticulada estabilizada
com 3 mol% de ítria pelo processo de colagem de fitas (“tape casting”) em meio
aquoso em uma faixa de espessura de 100 e 150 µm, os quais apresentam
grande interesse tecnológico para aplicações eletroeletrônicas. Suspensões
para a colagem de fitas foram preparadas em duas diferentes composições:
20% ligante – 22% solvente e 25% ligante - 17% solvente (em peso). Uma
emulsão acrílica comercial serviu como ligante. A estabilidade da suspensão de
zircônia estabilizada com ítria foi analisada por medida de reologia, através de
curvas de viscosidade. Ambas as suspensões apresentaram comportamento
pseudoplástico, o que é desejável para a técnica de colagem de fitas. Após o
processo

de

colagem

realizou-se

prensagem

uniaxial

em

diferentes

temperaturas (40°C e 60°C) e tempos (5 e 10 minutos) nas fitas cerâmicas,
para a conformação dos laminados. Análise Térmica Diferencial (ATD) e
Termogravimétrica (ATG) foram realizadas para se definir os parâmetros para a
sinterização dos laminados. Após a sinterização à 1500°C foram realizados
ensaios de Difração de Raios X, densidade e porosidade, resistência mecânica
à flexão, microdureza Vickers e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)
para se avaliar as propriedades dos laminados obtidos. As amostras laminadas

em menores temperaturas de prensagem apresentaram delaminação entre as
interfaces das fitas cerâmicas, porém sem influência significativa no
comportamento mecânico destes materiais. A composição com maior teor de
ligante apresentou maiores valores de resistência mecânica devido à maior
quantidade deste componente propiciar melhorias no processo de conformação
dos laminados.

Palavras-Chave: Zircônia. Nanocerâmica. Colagem de fitas. Reologia.
Laminados.

ABSTRACT

Various processing techniques are based on the suspension of ceramics
particles in an aqueous or non-aqueous media. One of these techniques is
called tape casting, which need of a stabilized suspension with high
concentration of solids and adequate rheological behavior, which can define if a
process route is viable or not. Typical tape cast slurries are prepared by
dispersion of a powder in an organic or nonorganic solvent, with a dispersant,
followed by the addition of binders, plasticizers, and other additives. These
slurries are cast through a so-called doctor blade over a flat carrier. In this study
were shaped ceramic substrates of nanoparticulate zirconia stabilized with 3
mol% yttria by tape casting process in aqueous medium at thickness range of
100 to 150 micrometers which have great technological interest for applications
electro-electronic. Tape casting slurries were prepared with two different
compositions: 20% binder – 22% solvent e 25 % binder - 17% solvent (wt.%). A
commercial acrylic emulsion served as binder. The stability of the yttriastabilized

zirconia

slurries

was

analyzed

by

means

of

rheological

characterization through viscosity curves. Both slurries showed a pseudoplastic
behavior, which is desired for tape casting. After the tape casting process was
made uniaxial pressing at different temperatures (40°C and 60°C) and time (5
and 10 minutes) in ceramic tapes for forming the laminates. Differential Thermal
Analysis (DTA) and thermogravimetry (TGA) were performed to define the
parameters for the sintering of the laminate. After sintering at 1500°C were
performed X Ray Diffraction (XRD), density and porosity, flexural strength,
microhardness and Scanning Electron Microscopy (SEM) to evaluate the
properties of the obtained laminates. Laminated samples at lower press
temperatures showed delamination between the interfaces of the ceramic
tapes, however no significant influence on the mechanical behavior of these
materials. The composition with higher binder content shows higher values of

mechanical resistance due the greater amount of this component provide
improvements in the laminate forming process.

Keywords: Zirconia. Nanoceramic. Tape Casting. Rheology. Laminates.
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1.

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de substratos cerâmicos numa faixa de espessura
abaixo de 1,0 mm apresenta grande interesse tecnológico. É possível, a partir
destes substratos, projetar componentes cerâmicos de fina espessura em
grande escala, mantendo um bom desempenho, com aplicações destes em
diversas áreas, como: substratos para circuitos microeletrônicos, cerâmicas
multicamadas, células combustíveis, materiais com gradientes funcionais, entre
outros.
Dentre as diversas técnicas de conformação através de suspensões
cerâmicas, o processamento por tape casting é a técnica mais empregada na
produção de fitas a partir de suspensões (ou barbotinas) de pós cerâmicos,
metálicos ou vitrocerâmicos. Esse método permite o controle da espessura
das folhas cerâmicas, podendo variar entre 20 µm e 2 mm. Tradicionalmente, o
processo utiliza líquidos orgânicos como veículo de suspensão da fase sólida,
permitindo uma evaporação mais rápida e prevenindo contra problemas de
oxidação ou solubilidade. No entanto, o crescente desenvolvimento de aditivos
para serem empregados em meio aquoso, tais como dispersantes e ligantes,
torna cada vez mais acessível a fabricação de fitas cerâmicas por tape casting
aquoso. A substituição de solventes orgânicos por água possui importantes
vantagens do ponto de vista ambiental, tais como redução da toxicidade e
níveis de contaminação, o que implica diretamente em diminuição dos custos
de produção.
O presente trabalho investiga a possibilidade de aplicação da ZrO2
nanoestruturada dopada com ítria na produção de suspensões cerâmicas pelo
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método de tape casting, desenvolvido inicialmente para aplicações em
cerâmica de revestimento, como matéria-prima na indústria eletroeletrônica ou
de células a combustível.

1.1.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho foi estudar o processo de produção de laminados
cerâmicos a partir de pó de zircônia nanoestruturada dopada com ítria, sendo
estes laminados consistindo em os substratos de fina espessura (< 1 mm)
usados

para a

confecção

dos

laminados

conformados

obtidos

pela

conformação de fitas cerâmicas produzidas por tape casting, bem como as
condições reológicas e estabilidade das suspensões, além dos parâmetros de
prensagem uniaxial e queima.

1.2



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar o comportamento dos laminados cerâmicos de zircônia parcialmente
estabilizada com ítria, através dos ensaios de caracterizações térmicas
(ATG e ATD), físicas (densidade e porosidade) e mecânicas (resistência
mecânica à flexão, microdureza Vickers);



Analisar a microestrutura dos laminados através de microscopia eletrônica
de varredura e difração de raios X, estudando a influência destas
características nas propriedades dos laminados obtidos obtidas.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Este capítulo tem por finalidade apresentar informações disponíveis na
literatura de modo a facilitar o entendimento sobre materiais nanoestruturados,
cerâmicas de zircônia nanoestruturadas e suas aplicações e o processo de
fabricação, o qual é dedicado ao processamento de folhas cerâmicas por tape
casting aquoso.

2.1.

Materiais Nanoestruturados

O avanço tecnológico a partir dos anos 80, na área de Ciência dos
Materiais, impulsionou a pesquisa e o desenvolvimento de uma nova categoria
de materiais, constituídos de grãos com dimensões nanométricas (BATSON et
al., 2002; PONCHARAL et al., 1999). Isso foi oportunizado em parte por
progressos em processos de síntese de pós ultrafinos (AIFANTIS et al., 1995),
e por outro lado pelo desenvolvimento de técnicas avançadas de análise
microscópica de materiais (SIEGEL, 1994).
O principal interesse em materiais nanoestruturados se deve ao fato de que
muitas propriedades de interesse tecnológico dependem da forma e do
tamanho dos grãos em sua microestrutura, além do número de átomos em sua
superfície

(KNOBEL,

2000;

EDELSTEIN,

1996).

Nesse

sentido,

as

propriedades desses materiais podem ser otimizadas pela variação do
tamanho dos grãos (GARCÍA-OTERO, 2000), tornando-os atraentes para
aplicações em dispositivos magnéticos (JAMET, 2001) ópticos (LEE 1997),
químicos (catalisadores, por exemplo) (VALENTINE, 2003).
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Como parâmetro de definição, nanomateriais são aqueles que possuem ao
menos uma dimensão de 1 a 100 nm (WILSON, 2002). Os materiais
nanoestruturados são materiais que apresentam tamanhos de grãos de duas a
três ordens de magnitude menores que metais e cerâmicas convencionais.
Todos os materiais nanoestrurados apresentam domínios atômicos (grãos,
camadas ou fases) confinados no espaço. Esses materiais podem ser divididos
em três categorias (SIEGEL, 1994):
a) materiais com dimensões reduzidas e/ou dimensionalmente na forma de
nanopartículas, fios, ou filmes finos. As nanopartículas podem ser divididas em
orgânicas e inorgânicas. Os óxidos e as nanopartículas metálicas são os
principais representantes do grupo dos inorgânicos nanoestruturados. Os
exemplos mais comuns de nanopartículas orgânicas são os componentes
celulares e os vírus (HORN, 2001);
b) materiais onde a estrutura é limitada por uma região superficial fina
(nanométrica) do volume do material. Por exemplo, nanoclusters de grafite,
recobertos com uma camada de partículas de cobalto (JIAO, 2000);
c) sólidos volumétricos com estrutura nanométrica. Algumas ligas metálicas
destacam-se como exemplos desse tipo de material.

2.2.

Estrutura dos materiais nanoestruturados

Como referido, os materiais nanoestruturados, por apresentarem tamanhos
de grãos reduzidos, possuem uma grande fração de seus átomos localizados
nos contornos de grão (ou na superfície das partículas), enquanto que nos
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materiais convencionais, a grande maioria dos átomos estaria localizada dentro
dos grãos.
Um modelo de material nanoestruturado é apresentado na Figura 1,
diferenciando os átomos do interior dos grãos (preto) dos átomos nos
contornos de grão (branco). Estas espécies estão presentes em materiais
convencionais, mas somente quando o tamanho de grão se aproxima de 100
nm é que a fração de átomos no contorno se torna considerável. Nessa
dimensão, dependendo da espessura assumida na região do contorno de grão,
pode-se estimar, matematicamente, que a fração de átomos existente no
contorno de grão é semelhante a fração presente no interior dos grãos
(AIFANTIS, 1995).

Figura 1. Representação esquemática de um material nanoestruturado,
diferenciando os átomos do interior dos grãos (preto) dos átomos que estão
nos contornos de grão (branco) (AIFANTIS, 1995).
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2.3.

Cerâmicas de zircônia nanoestruturadas

O uso de pós de escala nanométrica em cerâmica está se tornando
crescentemente atraente devido às interessantes propriedades associadas à
nanoestrutura de cerâmicas densas ou de compósitos cerâmicos obtidos a
partir destes pós, como também a melhoria na sinterabilidade. A sinterabilidade
de cerâmicas obtidas a partir de pós nanoparticulados é exatamente a
vantagem destes pós, pois é muito difícil, dependendo de seu tipo, obter
cerâmicas densas a partir de pós cerâmicos convencionais (MINEIRO, 2008).
Dentre os materiais cerâmicos de alto desempenho, poucos apresentam
potencial de aplicação tão grande quanto aqueles à base de zircônia (ZrO 2).
Isso em função da combinação de suas propriedades térmicas, mecânicas,
químicas, elétricas e ópticas, que estão sendo cada vez mais utilizadas devido
ao bom entendimento das transformações de fases e do desenvolvimento da
microestrutura desses materiais (SILVA, 2014).
Kagramanov

e

Nazarov

(KAGRAMANOV,

2001)

mostraram

que

nanopartículas de zircônia têm um considerável potencial como material de
partida para muitas aplicações tecnológicas. Entre as principais aplicações da
zircônia nanométrica, pode-se citar: fabricação de membrana cerâmica (nano,
ultra e microfiltros), suporte para catalisadores, pigmentos cerâmicos, materiais
com alta resistência à abrasão, ferramentas de corte e sensores de gases.
Existe já um número considerável de artigos a respeito de preparação e
propriedades de filmes finos de zircônia nanoestruturada, pós e nanotubos, e
alguns poucos sobre nanofios (XU, 2013; HAO, 2004; SANTOS, 2001).
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2.4.

Cerâmicas de zircônia para aplicações industriais

De acordo com Mineiro, 2008, as aplicações das cerâmicas estruturais de
alto desempenho mecânico como substitutas de materiais convencionais são
consideradas muito promissoras. Contudo, a principal barreira para estas
aplicações é a sua baixa confiabilidade, causada pela dificuldade de manter
uma adequada reprodutibilidade na sua produção.
Para se obter uma cerâmica estrutural com propriedades mecânicas
compatíveis com a sua utilização é necessária uma microestrutura com
características químicas (composição e homogeneidade) e físicas (distribuição
de tamanho e forma de grãos e de poros) adequadas. O objetivo é se obter
uma cerâmica sinterizada densa com o menor tamanho de defeitos possíveis, a
fim de se garantir a confiabilidade e reprodutibilidade das propriedades no
desempenho do produto cerâmico final.
Os materiais cerâmicos são caracterizados por ligações atômicas fortes, de
caráter iônico e/ou covalente entre seus átomos, sendo que os óxidos possuem
ligações dominantemente iônicas e os carbetos e nitretos dominantemente
covalentes.

A natureza

destas

ligações

é responsável por algumas

propriedades altamente desejáveis destes materiais, como a dureza e o ponto
de fusão altos, estabilidade química e a resistência à abrasão. No entanto
essas mesmas fortes energias de ligação que mantêm os átomos coesos,
como consequência, fazem com que estes materiais apresentem um
comportamento mecânico de caráter frágil.
A resistência mecânica de um material é influenciada, basicamente, por dois
fatores: a tenacidade à fratura característica do material e as falhas estruturais
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presentes. A tenacidade à fratura é uma propriedade intrínseca do material,
podendo ser definida como a energia necessária para iniciar e propagar uma
falha no material até que ocorra a sua fratura. Nas cerâmicas convencionais
esta propriedade, de um modo geral, apresenta valores muito baixos. As falhas
estruturais ocorrem principalmente devido às características químicas e físicas
e aos tipos de processamentos utilizados para a obtenção do pó e do corpo
cerâmico.
Para aumentar a reprodutibilidade e a confiabilidade das cerâmicas, têm
sido desenvolvidas microestruturas que contribuam para o aumento da
resistência à ruptura e à tenacidade à fratura, e que possam tolerar certa
quantidade de defeitos estruturais.
Para aplicações estruturais, a principal limitação das cerâmicas não é a
resistência mecânica ou a rigidez limitada, e sim a fragilidade inerente desta
classe de materiais. Isto ocorre devido à facilidade com que as trincas se
iniciam e se propagam nas cerâmicas. Sabe-se que as trincas se iniciam em
defeitos que são introduzidos durante o processo de fabricação (poros,
inclusões, aglomerados densos), de acabamento superficial (retífica, polimento)
ou durante a sua exposição à ambientes agressivos (químicos, mecânicos).
Entretanto, as trincas podem ser interrompidas quando a sua energia for
consumida, como, por exemplo, quando elas encontram contornos de grão,
barreiras, ou se especialmente, ocorre uma transformação de fases na ponta
da trinca, como é o caso da zircônia.
A zircônia apresenta um aumento na sua resistência mecânica quando
submetida à ação de uma força externa aplicada, na temperatura ambiente.
Esses materiais são conhecidos como cerâmicas tenazes, uma vez que
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apresentam uma pequena deformação plástica, o que aumenta a sua
resistência ao choque mecânico. Essa propriedade especial é decorrente da
transformação da fase tetragonal para monoclínica, acompanhada de um
aumento de volume, o qual provoca um estado de compressão interna no
material. Quando uma trinca é iniciada no interior da cerâmica, a energia
associada a esse estado de compressão na região próxima a ponta da trinca é
absorvida por esta e interrompe ou minimiza a propagação do defeito.
Em meados da década de setenta do século passado, cientistas
anunciaram que as cerâmicas à base de zircônia poderiam apresentar
resistência mecânica e tenacidade à fratura, na temperatura ambiente, como os
aços com transformação martensítica sob tensão. Por outro lado, aumentos
adicionais na tenacidade não são traduzidos em aumentos correspondentes
em resistência (Figura 2). Em cerâmicas com aumento de tenacidade devido à
transformação de fase, como é o caso da zircônia, o aumento da tenacidade
pode ser associado com a diminuição da resistência (SWAIN, 1994). A
resistência máxima a qual pode ser alcançada depende do valor de tenacidade
na qual a transição do regime “defeito-limite” para o regime “transformaçãolimite” ocorre. Essa tenacidade transitória correlaciona-se com o tamanho de
grão, que parece ser a mais importante dimensão microestrutural para
cerâmicas de zircônia tenacificadas.
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FIGURA 2 - Tenacidade à fratura de cerâmicas de zircônia estabilizadas com
vários tipos de óxidos metálicos. Fonte: adaptada de (SWAIN, 1994).

A

retenção

da

fase

tetragonal

metaestável

e

sua

conseqüente

transformação para a fase monoclínica é considerada um pré-requisito para o
aumento da tenacidade à fratura da cerâmica de zircônia, tornando-a um
grande potencial para aplicações como cerâmicas estruturais (MINEIRO,
2008).
É conhecido o potencial da zircônia por aumentar tanto a resistência como a
tenacidade de cerâmicas pela utilização da transformação de partículas
tetragonais metaestáveis induzidas pela presença de um campo de tensões na
ponta da trinca. A mudança de volume e a conseqüente deformação cisalhante
desenvolvida na reação martensítica foram reconhecidas por agir em oposição
à abertura de uma trinca e ainda por aumentar a resistência do corpo cerâmico
à propagação da trinca.
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A transformação da fase tetragonal para a fase monoclínica, aliada a
deflexão da trinca, pode desenvolver significante melhoria na tenacidade da
cerâmica de zircônia. Esta melhora é conseguida através de três diferentes
mecanismos compreendendo: microtrincas, aumento de tenacidade induzido
por tensão e tensões superficiais compressivas (MINEIRO, 2008).

2.5.

Tape casting

O processamento por tape casting tem sido uma das técnicas mais
utilizadas na fabricação de folhas ou fitas, em larga escala e em espessuras
diversas, desde 2 a 3 micrômetros até a ordem de milímetros (MISTLER,
2000). Permite ainda o processamento de diferentes tipos de matérias-primas,
sejam pós cerâmicos, vítreos ou metálicos. Por essa razão, é considerada
técnica fundamental e de grande interesse pelas indústrias de produção de
células combustíveis, pacotes multicamadas e materiais com gradiente de
propriedades. Isto porque permite que os tapes ainda no estado a verde, isto é,
previamente às etapas de tratamento térmico, possam ser pós-processados a
fim de se obter materiais com perfil específico ou laminados densos (GOMES,
2008).
O primeiro estudo sobre a colagem de fitas foi publicado por Glenn Howatt
em 1947 como um método de formar placas finas de materiais piezoelétricos e
capacitores (HOWATT, 1947). A primeira patente do processo foi publicada em
1952 e descreve o uso de suspensões aquosas e não-aquosas utilizando-se
um dispositivo móvel provido de uma lâmina (processamento descontínuo)
(HOWATT, 1952).
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Em 1961, a American Lava Corp. (hoje desmembrada em outras
corporações como 3M, General Eletric e Coors Electronic Packages)
representada por John L. Park Jr., depositou uma patente que descrevia o uso
de uma matriz polimérica móvel na qual uma suspensão cerâmica contendo
polivinilbutiral (PVB) é espalhada com a ajuda de um sistema constituído por
lâminas niveladoras ou doctor blades (MISTLER, 2000).
Esse foi o ponto de partida para que novos avanços no processo de tape
casting fossem alcançados, pois foi a partir deste trabalho que se demonstrou
que o processo poderia ser contínuo. Avanços na colagem de fitas cerâmicas,
tanto em formulações quanto em equipamentos, têm continuado a partir da
década de 1970, quando as primeiras revisões sobre o processo foram
publicadas.
Durante os últimos anos, o desenvolvimento da tecnologia de tape casting
passou por um processo de amadurecimento. Muitas pesquisas têm sido
realizadas na área de dispersantes para a suspensão, principalmente com o
intuito de utilizar nanopós (MORENO, 1992; VOZDEZCKY, 2006; STUDART,
2006; STUDART, 2007).
O tape casting é o principal processo de fabricação de materiais que
alimentam duas indústrias multibilionárias: a de capacitores de multicamadas
(MLC: multilayered capacitors) e de pacotes cerâmicos multicamadas (MLCP:
multilayered ceramic packages) (GREIL, 1998). Muitos outros dispositivos
como indutores e varistores multilaminados, piezoelétricos, células cerâmicas
combustíveis e componentes de baterias de lítio são produzidas por tape
casting (STREITWIESER, 2005)

30
Micheline dos Reis Araújo – Tese de Doutorado – PPGCEM/UFRN – 2016

O processo consiste basicamente na preparação de uma suspensão da
matéria-prima

de

interesse

em

meio

aquoso

ou

não-aquoso.

Complementarmente, aditivos como ligantes, plastificantes, dispersantes e antiespumantes fazem parte da composição da suspensão (MISTLER, 2000), cada
um com sua função específica.
O processo não aquoso, ou seja, cujo meio é um solvente orgânico, oferece
certas vantagens, pois além de volatilizar mais rápido, os solventes orgânicos
também evitam a hidratação e/ou hidrólise do pó cerâmico. No entanto, estes
são constituídos por substâncias tóxicas ou irritantes, o que requer controle
rígido dos produtos de decomposição emitidos para a atmosfera. Estas
questões têm impulsionado um grande número de estudos com o intuito de
desenvolver sistemas alternativos aquosos para os chamados processos
“limpos” (CHARTIER, 1993; HOTZA, 2005; PAGNOUX, 1998; DOREAU, 1998;
KRISTOFFERSSON, 1998; HOTZA, 1997).
A colagem de fitas cerâmicas é, em certos aspectos, semelhante à colagem
de barbotina (slip casting). Muitos dos problemas referentes ao processamento
de suspensões cerâmicas são comuns a ambos. No entanto, a remoção do
solvente durante a consolidação do produto na colagem de barbotina envolve a
ação capilar de um molde poroso, enquanto que no tape casting o solvente é
evaporado. Também o tamanho e a forma dos produtos manufaturados pelos
dois processos diferem consideravelmente (HOTZA, 1997).
A colagem da fita propriamente dita é efetuada através do movimento
relativo entre uma lâmina niveladora (doctor blade) e uma superfície coletora.
Duas soluções são possíveis: ou a lâmina se move sobre uma superfície fixa
(processo descontínuo), ou a superfície se move sob uma lâmina fixa

31
Micheline dos Reis Araújo – Tese de Doutorado – PPGCEM/UFRN – 2016

(processo contínuo). A maior parte da produção em grande escala é baseada
na colagem contínua. Para a manufatura em pequena escala, ou para
experimentos em laboratório, o processo descontínuo pode ser usado.
Equipamentos de tape casting ou tape casters têm sido construídos com
câmaras de colagem de 10 a 125 cm de largura, e de 2 a 38 m de comprimento
(MISTLER, 1990). O equipamento padrão industrial, Figura 3, consiste de uma
superfície móvel, um sistema de secagem por fluxo de ar quente, um
dispositivo com as lâminas niveladoras, e um sistema de separação entre a
folha a verde e o substrato de colagem (ROOSEN, 1998). Para se prover uma
superfície coletora limpa, livre de defeitos, são geralmente usadas, no processo
descontínuo, placas de vidro, ou, no processo contínuo, uma lâmina de aço
inox, sobre a qual podem ser adaptados filmes poliméricos de teflon,
polietilieno ou acetato de celulose (MISTLER, 1990).

Figura 3. Equipamento de processamento contínuo de colagem de fitas
cerâmicas (MISTLER, 1978).
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O controle da espessura da fita a ser produzida é realizado pelo ajuste
da altura da lâmina em relação à superfície por meio de micrômetros. Um
sistema dual de lâminas garante um controle mais preciso da operação de
colagem, Figura 4 (MISTLER, 1978). Outros parâmetros, como a
viscosidade da suspensão, a velocidade de colagem e a pressão exercida
pela suspensão, no reservatório, também influenciam a espessura do filme
colado (CHOU, 1987). A velocidade de colagem em equipamentos
contínuos varia de 5 a 1000 mm/min (OLIVEIRA, 2000), dependendo das
condições de secagem e da velocidade de produção requerida.

Figura 4. Dispositivo de lâminas duplas para colagem de fitas cerâmicas
(WILLIAMS, 1976).
Após a evaporação do solvente, as partículas dispersas na matriz
polimérica dão origem a uma fita flexível que permite ser separada do substrato
de colagem. Este tape deve apresentar valores adequados de densidade,
flexibilidade e resistência mecânica de modo a permitir seu manuseio e
armazenagem (WILLIAMS, 1976), sem geração e/ou indução de defeitos.
Posteriormente, o material é tratado termicamente, passando por uma etapa de
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pirólise, para eliminação das substâncias orgânicas e pela etapa de
sinterização, para promover a densificação do material.
Na Figura 5 é mostrado um fluxograma onde são ilustrados os passos para
a preparação de fitas e laminados cerâmicos.

Figura 5. Fluxograma do processo de obtenção dos laminados cerâmicos
(Argüello, 2013).
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processamento de tapes cerâmicos por meio aquoso.
Apesar do processamento de pós cerâmicos em meio aquoso ser uma das
rotas mais antigas e estudadas dentro da tecnologia cerâmica, p. ex. colagem
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de barbotina na fabricação de cerâmica branca ou da produção e aplicação de
esmaltes cerâmicos, há ainda algumas dificuldades a serem superadas no que
diz

respeito

à

obtenção

de

suspensões

aquosas

estabilizadas,

homogeneamente dispersas, e com elevado teor de sólidos (GOMES, 2008).

2.6.

Fabricação de laminados

O método mais utilizado para a laminação das fitas é a termoprensagem. O
processo consiste em colocar uma ou mais fitas, uma em cima da outra, no
meio de duas placas da prensa. A temperatura das placas da prensa, a
pressão das placas no momento da prensagem e o tempo de prensagem são
os parâmetros que devem ser controlados durante a laminação (MISTLER,
2000) (REED, 1995). A Figura 6 ilustra o processo de laminação de fitas por
termoprensagem.

Figura 6. Termoprensagem (Argüello, 2013).
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Existem alternativas menos utilizadas para a laminação das fitas. A
calandragem é uma delas. O processo consiste no passo de uma ou mais fitas
através de dois rolos (calandra) como se mostra na Figura 7. Os parâmetros a
serem controlados durante este processo, assim como na termoprensagem, é
a pressão de laminação (pressão entre os rolos). Algumas calandras permitem
o controle da temperatura e a velocidade dos rolos.

Figura 7. Calandragem (Argüello, 2013).

Após a laminação, a interface entre duas camadas sob a perspectiva visual
não deve ser mais perceptível. Quando esse defeito ocorre, onde é possível
visualizar os laminados individualmente após a prensagem, é chamado de
delaminação (GURAUSKIS et al., 2005). Uma boa laminação ocorre quando as
partículas na superfície das camadas em contato interpenetram na região de
contato, nivelando assim a aspereza da superfície, resultando em uma
estrutura homogênea (HELLEBRANT, 1996).

2.7.

Reologia

A reologia é a ciência que estuda o comportamento viscoso de fluidos. Pode
ser definida também como o estudo do comportamento de um fluxo e a
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deformação dos materiais quando submetidos a uma determinada tensão ou
solicitação mecânica externa. Os materiais em questão podem ser líquidos,
sólidos ou gases importando, entretanto, que sejam homogêneos para que
possam ser aplicados os modelos matemáticos adequados. No caso de
suspensões, é necessário que a determinação do comportamento reológico
seja efetuada em um volume muito maior do que o volume da partícula sólida
envolvida (OZKAN, 1999).
Para empregar uma suspensão a base de água em processamento de
materiais cerâmicos é muito importante desenvolver um sistema de aditivos
compatível com a água e que promova propriedades desejáveis do produto
intermediário ao final, de acordo com a sua aplicação. Alguns critérios comuns
incluem a estabilidade e a resistência a verde suficiente do produto seco
(LEBEAU, 2007).
Por meio do controle das propriedades reológicas da suspensão,
preparadas com o sistema de ligantes adequado e com o ajuste meticuloso de
dispersante, o uso desses aditivos torna-se viável para o processamento
(LEBEAU, 2007).
A estabilidade de uma suspensão coloidal, com forças repulsivas entre
partículas deve consolidar uma estrutura densamente compactada. Porém,
considerando uma suspensão instável, na qual as interações atrativas
dominam, deve ocorrer a ruptura dessas estruturas (TARI, 2003).
Existem vários fatores que podem afetar a estabilidade de uma suspensão
coloidal de pós cerâmicos em água, como a força iônica, a presença de óxidos
com diferentes cargas superficiais, a natureza e a quantidade de agentes
superficiais ativos, a fração de sólidos e a temperatura (TARI, 2003).
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A grande variação nas formulações de massas cerâmicas plásticas sugere
que os materiais encontrados nos processos industriais apresentam um
comportamento de fluxo variado. A operação satisfatória desses processos
requer um conhecimento das propriedades de fluxo desses materiais, nas
condições de operação. Quando a operação de tais processos é realizada sem
o referido conhecimento, mas apenas com a tentativa de adaptar o material a
ser processado ao equipamento disponível, ou vice-versa, as dificuldades para
o êxito do processo certamente são maiores.
A simples variação da taxa de aplicação da pressão, como também
quantidade de aditivo orgânico utilizado pode alterar muito, em certas
condições, o comportamento reológico de uma massa cerâmica a base de
óxido. Por exemplo, o material pode apresentar um comportamento dilatante a
menores taxas de aplicação de pressão, e esse comportamento pode ser
alterado para o de um sólido plástico, na mesma taxa, pelo aumento da
porcentagem de aditivo orgânico, ou ainda, pela elevação da taxa de aplicação
de pressão com menor porcentagem de aditivo orgânico (MARTINS, 1986).
No processamento de massas cerâmicas, algumas características de fluxo
são desejáveis e outras não. O caráter pseudoplástico do aditivo orgânico pode
favorecer o comportamento pseudoplástico da massa cerâmica como um todo.
Isso significa que a viscosidade da massa cerâmica é reduzida com o aumento
da taxa de cisalhamento aplicada e, portanto o processo de deformação é
facilitado. Por outro lado, o comportamento dilatante não é desejável, pois
inviabiliza a obtenção do corpo cerâmico.
As considerações sobre o comportamento reológico devem levar em conta
a plasticidade da massa cerâmica produzida, uma vez que, para o mesmo
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comportamento, podem ocorrer situações em que essa propriedade não é
adequada, levando à deformação da peça. Isso pode ocorrer quando se utiliza
uma porcentagem elevada de água ou aditivos orgânicos na preparação de
massas cerâmicas. O comportamento, sendo pseudoplástico, irá diferir apenas
na magnitude das pressões envolvidas, se comparado com o comportamento
numa situação com menor teor de água ou aditivos, mas a plasticidade poderá
ser inadequada para obtenção do corpo cerâmico (MARTINS, 1986).
As propriedades de fluxo se tornam mais importantes no desenvolvimento
de cerâmicas especiais, e, em muitos casos, de cerâmica tradicional, pois não
é possível prever tal comportamento pela análise das características dos
materiais envolvidos devido à complexidade das relações entre estes.
Entretanto, um histórico do comportamento de materiais similares, nas mesmas
condições de processamento, pode ser útil para análise dos modelos possíveis.
Como citado, o comportamento reológico pode inviabilizar a obtenção do corpo
cerâmico, além de estar relacionado com os defeitos que podem existir no
produto final (MARTINS, 1986).
É razoável supor que uma modificação no perfil de escoamento acarrete
alterações nos valores de viscosidade da suspensão, com incremento da
dificuldade de escoamento (maior viscosidade). Os principais fatores que
influenciam a viscosidade de uma suspensão são (OZKAN, 1999):

• Concentração volumétrica de sólidos;
• Características do meio líquido;
• Temperatura.
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Segundo Ozkan e colaboradores (OZKAN, 1999), cada suspensão poderá
apresentar uma concentração de sólido-limite, onde o fluxo é cessado. Isso
ocorre quando uma rede contínua de partículas que se tocam cobre todo o
volume da suspensão. O aumento da concentração de sólidos é acompanhado
por desvios do comportamento reológico newtoniano. O comportamento passa
a depender de fatores adicionais e entre eles pode-se destacar:
• Características físicas das partículas (tamanho, área superficial específica,
distribuição granulométrica, densidade, forma e/ou rugosidade);
• Tipo de interação entre as partículas (atração ou repulsão).
A Figura 8 apresenta a influência do tamanho das partículas sob o fluxo da
suspensão. Na Figura 8 (a) onde não há partículas dispersas no fluído o fluxo é
contínuo; já na (b) uma partícula com um tamanho médio apresenta uma certa
resistência à passagem do fluido; na (c) essa resistência é maior, uma vez que
o tamanho da partícula também é maior; e na (d) um conjunto de partículas
pequenas pode se comportar como uma partícula grande na resistência ao
fluxo do fluído.
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Figura 8. Influência da presença de partículas sólidas sobre as linhas de fluxo,
onde em (a) não há partículas dispersas no fluido, em (b) há uma partícula de
tamanho médio, em (c) uma partícula grande, e em (d) há um conjunto de
partículas pequenas (PARDO, 2005).

Em

altas

concentrações

de

sólidos,

o

termo

suspensão

não

é

necessariamente utilizado. Pode-se utilizar o termo compacto úmido de
partículas sólidas.
Na Figura 9 são apresentados alguns comportamentos possíveis de serem
verificados para fluidos (PARDO, 2005). Nem todos os comportamentos
reológicos apresentam uma relação linear entre tensão de cisalhamento e a
taxa de cisalhamento, como os fluidos newtonianos (curva 1 na Figura 9).
Deste modo, a viscosidade aparente, que é definida como a razão entre a
tensão de cisalhamento e a taxa de cisalhamento, passa a depender da taxa
de cisalhamento e de outros fatores, como o tempo. O fluido de Bingham difere
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do newtoniano por apresentar uma tensão de escoamento, necessária para o
início da deformação do fluido (curva 2 na Figura 9). Quando a viscosidade
aparente diminui com o acréscimo na taxa de cisalhamento, o fluido é
denominado pseudoplástico (curva 3 na Figura 9). O comportamento inverso,
isto é, o aumento da viscosidade aparente com o acréscimo da taxa de
cisalhamento, é denominado dilatante (curva 5 na Figura 9) (PARDO, 2005).

Figura 9. Comportamentos básicos de fluidos: (1) newtoniano; (2) de Bigham;
(3) pseudoplástico; (4) pseudoplástico com tensão de escoamento; (5)
dilatante; (6) dilatante com tensão de escoamento (OLIVEIRA, 2000).

Podem ser observados também comportamentos dilatante e pseudoplástico
com tensão de escoamento (curvas 6 e 4, respectivamente, na Figura 9). Em
todos esses casos, a variação da viscosidade aparente em função da taxa de
cisalhamento passa a fornecer parâmetros de grande interesse e seu valor
necessita ser acompanhado de informações sobre a taxa de cisalhamento em
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que foi medida e também, se possível, do histórico de cisalhamento do material
(PARDO, 2005).
O comportamento pseudoplástico pode ser causado por diversos fatores,
dentre os quais se encontram as características físicas das partículas, o tipo de
interação entre as partículas e a sua concentração, o peso molecular e a
conformação de moléculas do dispersante presente no meio (PARDO, 2005).
O formato das partículas pode favorecer o comportamento pseudoplástico
de suspensões. Partículas assimétricas tendem a se opor ao fluxo em baixas
taxas de cisalhamento. Por outro lado, em altas taxas, as forças hidrodinâmicas
podem ser fortes o suficiente para alinharem as partículas, causando a
diminuição da viscosidade aparente da suspensão. Outra característica que
favorece a pseudoplasticidade é a área superficial das partículas. Suspensões
contendo partículas de elevada área superficial tornam-se mais susceptíveis
aos fenômenos de superfície, que podem gerar aglomeração e favorecer o
comportamento em questão (OLIVEIRA, 2000). Outro fator que deve ser
considerado é a presença de aglomerados fracos na suspensão. O aumento da
taxa de cisalhamento acarreta normalmente o rompimento destes aglomerados
e a diminuição da viscosidade aparente (PARDO, 2005).
O

comportamento

dilatante

também

é

normalmente

associado

a

suspensões altamente concentradas, devido à proximidade das partículas.
Enquanto que em baixas taxas de cisalhamento o fluxo é relativamente fácil, o
aumento da taxa é acompanhado pelo incremento da dificuldade de fluxo em
suspensões altamente concentradas. Deste modo, fatores como rugosidade da
partícula, distribuições de tamanhos de partículas estreitas e forças de repulsão
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pronunciadas entre as partículas favorecem esse comportamento reológico
(OLIVEIRA, 2000).
Dentre os diversos comportamentos reológicos apresentados na Figura 9,
três exibem tensão de escoamento. Neste caso, a tensão aplicada deve
ultrapassar um valor mínimo para que o fluxo se inicie. A tensão de
escoamento é fundamental para o processamento de corpos cerâmicos, que
necessitam manter seu formato após a conformação. Esta tensão pode ainda
ser originada a partir da aglomeração das partículas do fluído e de outros
fatores como o formato assimétrico de partículas, a rugosidade das mesmas e
a presença de aditivos poliméricos com cadeias longas distribuídas pelo líquido
(PARDO, 2005).
Além

dos

comportamentos

anteriormente

apresentados,

que

são

independentes do tempo, há também os que dependem do tempo e do
histórico de cisalhamento (Figura 10) (PARDO, 2005).

Figura 10. Comportamentos reológicos dependentes do tempo (PARDO, 2005).
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O comportamento reológico no qual ocorre a diminuição da viscosidade com
o aumento do tempo de cisalhamento é denominado tixotrópico. O
comportamento inverso é

denominado

reopéxico.

A tixotropia ocorre

normalmente em estruturas gelificadas ou aglomeradas, e consiste na quebra
dessas estruturas após um período de tempo sob uma taxa de cisalhamento
(PARDO, 2005).
A reopexia está associada ao aumento da intensidade de colisões após um
período de tempo sob uma taxa de cisalhamento constante que, deste modo,
favorece à formação de estruturas tridimensionais e aumento do diâmetro
efetivo das partículas do sistema, com consequente aumento de viscosidade.
Esses comportamentos podem também ser associados ao efeito da taxa e
tempo de cisalhamento aplicado sobre a tendência de aglomeração e
reaglomeração da suspensão cerâmica. O histórico de cisalhamento influencia
consideravelmente esses dois comportamentos e, normalmente, os mesmos
fatores que favorecem a reopexia podem, em condições de cisalhamento
diferentes, favorecer a tixotropia (PARDO, 2005).

2.7.1. Interações entre partículas

A resistência dos materiais cerâmicos é limitada pela presença de trincas ou
defeitos. Tais defeitos, normalmente são causados pelos aglomerados
resultantes dos primeiros estágios do processamento que levam a um
empacotamento não homogêneo na compactação dos pós e deixam vazios
após a queima. Um método efetivo de minimizar o tamanho e a quantidade de
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aglomerados, e também o de misturar os pós homogeneamente, é dispersar as
partículas num líquido na forma de suspensão (TERPSTRA, 1995).
Partículas sólidas tendem a sedimentar por possuírem densidade maior que
a do líquido, que deve ser utilizado para suspendê-las. O movimento
browniano,

entretanto,

manterá

as

partículas

suspensas

se

forem

suficientemente pequenas, neste caso diz que a suspensão é estável
(TERPSTRA, 1995).
Para uma melhor compreensão da estabilidade da suspensão é necessário
considerar as forças que atuam nas partículas, que podem ser atrativas ou
repulsivas. Se forem repulsivas as partículas são mantidas separadas e as
pequenas permanecem dispersas por longos períodos. Entretanto, se as forças
forem atrativas, a formação de aglomerados pode aumentar de modo que seja
suficiente para sedimentar (TERPSTRA, 1995).
O comportamento das partículas dispersas é então determinado pelas
forças que agem entre elas, chamadas forças superficiais. Além da estabilidade
da suspensão, as forças superficiais afetam a reologia. Ambos são fatores
importantes quando se referem ao processamento cerâmico de suspensões.
As forças entre as partículas dependem da natureza do líquido, ou seja,
trocando o solvente pode-se controlar estas forças e, então, a estabilidade e a
reologia da dispersão (TERPSTRA, 1995).

2.7.2. Forças de superfície

A força entre dois corpos resulta da soma das forças interatômicas que
agem entre os átomos do material envolvido (TERPSTRA, 1995).
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As forças interatômicas podem ser classificadas nos seguintes tipos:
• Coulombiana que é a de longo alcance;
• De Van der Waals, força que possui longo alcance em escala atômica,
mas curto alcance para escala macroscópica;
• De curto alcance, resultantes de trocas ou não de elétrons, ligação
covalente, ponte de hidrogênio, repulsão.
Quando todas as forças interatômicas são somadas, forças de curto alcance
geram forças de curto alcance, e contribuem somente com a interação de
átomos muito próximos. Assim, somente os átomos da superfície ou interface
entre os materiais resultam nessas forças. Entretanto esse efeito, às vezes
pode propagar por muitos diâmetros atômicos ou moleculares no líquido
(TERPSTRA, 1995).
A força de Van der Waals é inversamente proporcional à distância entre os
átomos, somando todos os átomos do corpo esse alcance aumenta
significativamente. Mas, ainda são os átomos mais próximo que predominam
nessa soma, ou seja, os mais próximos à superfície do corpo, e a força
resultante é uma função da separação superficial (TERPSTRA, 1995).
Interações de Coulomb aumentam entre cargas, que normalmente se
encontram na superfície do corpo (TERPSTRA, 1995).
Interações de Coulomb surgem entre cargas existentes no material, que
normalmente se encontram na superfície do corpo (TERPSTRA, 1995).
Assim, pode-se assumir que a força total entre duas superfícies é obtida
pela soma dos diferentes componentes citados, e que, de acordo com as
teorias sobre coloides de Boris Derjaguin, geralmente estes componentes
atuam de forma independente, fazendo com que o somatório dos mesmos seja
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uma boa aproximação para a força entre duas superfícies em interação em um
meio (TERPSTRA, 1995).

2.7.3. Aditivos

Os aditivos orgânicos compreendem uma classe muito ampla de materiais,
que normalmente são utilizados como elementos auxiliares nos processos de
conformação cerâmica (MARTINS, 1986).
Os aditivos orgânicos são de extrema importância no processamento de
cerâmicas em geral, pois atuam de forma benéfica em vários aspectos;
melhoram a plasticidade de algumas massas e contribuem para aumentar a
resistência a verde do corpo cerâmico obtido. Dessa forma, as possibilidades
de aplicação são muito extensas em razão dos diversos tipos existentes
(MARTINS, 1986). Estes incluem ligantes, modificadores de viscosidade,
dispersantes, floculantes e lubrificantes. Os ligantes têm pelo menos duas
funções, proporcionar resistência ao corpo úmido ou seco, e aumentar a
viscosidade do solvente. Eles também podem atuar como dispersantes ou
floculantes, e lubrificantes. Para um ligante ser utilizado é preciso caracterizar
sua reologia, seu comportamento durante a combustão e sua resistência a
verde (TERPSTRA, 1995)
Os ligantes orgânicos, plastificantes e lubrificantes, são constituintes
essenciais no processamento de óxidos, e o seu uso visa reproduzir o
comportamento do sistema argila-água, no qual a argila possui a capacidade
de desempenhar a função desses aditivos (MARTINS, 1986).
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A quantidade de líquido e as composições dos aditivos de processamento
diferem de acordo com o método de conformação. O peso molecular e a
concentração do ligante são importantes para desenvolver a reologia adequada
e outras propriedades (REED, 1995)
A quantidade adequada de ligante a ser adicionada deve ser determinada
experimentalmente. Quando não há ligante suficiente, o corpo a verde
resultante desenvolve trincas. Quando a quantidade é muito elevada, o corpo
apresenta muitos poros. Para reduzir a temperatura de transição vítrea (Tg) do
ligante para a temperatura ambiente ou menor é utilizado também um
plastificante (HOTZA, 1995).
O sistema ligante mais plastificante não pode aderir fortemente à superfície
do corpo, e deve se decompor sem deixar resíduo. Além disso, há um valor
otimizado de flexibilidade que é obtido quando o sistema ligante-plastificante é
selecionado e as concentrações relativas ajustadas apropriadamente. Se a
concentração do plastificante for aumentada progressivamente para melhorar a
flexibilidade, a porosidade irá decair até os poros desaparecerem. Uma adição
exagerada resulta em um aumento da distância entre as partículas, e a
densidade a verde diminui (HOTZA, 1995).
A maioria dos processos cerâmicos envolve o uso de ligantes orgânicos
dispersos num líquido, seja em água ou solvente orgânico, ou num líquido
como emulsão. O líquido é necessário para uma dispersão uniforme do ligante
entre as partículas. Pela evaporação do líquido, o ligante orgânico fica retido no
corpo, fornecendo pontes orgânicas entre as partículas, originando assim a
resistência a verde no corpo cerâmico. Se forem eliminados na sinterização ou
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numa calcinação prévia, os aditivos orgânicos não provocam efeitos danosos
nas propriedades dos corpos obtidos (MARTIN, 1986).
A maioria dos ligantes são polímeros de cadeias longas, formados por
pequenas unidades, denominadas monômeros, as quais são unidas entre si
por ligações covalentes. O monômero é a menor unidade que caracteriza a
estrutura química de uma molécula. O grande aumento na viscosidade de um
líquido, com a adição de um ligante, é resultado da presença de cadeias
lineares e longas na estrutura química do mesmo (MARTIN, 1986).
Plastificantes são substâncias orgânicas com baixo peso molecular quando
comparados aos ligantes solúveis em um mesmo tipo de líquido. Após a
secagem, ligante e plastificante são intimamente misturados. Os plastificantes
quebram os alinhamentos próximos e as ligações das moléculas de ligante,
aumentando assim a flexibilidade e trabalhabilidade do material (HOTZA,
1995).
Os lubrificantes são geralmente ceras ou óleos solúveis em água, utilizados
com o intuito de favorecer o escorregamento entre as partículas (MARTIN,
1986). Os principais aditivos utilizados na obtenção de massas cerâmicas, bem
como suas funções na mistura, estão descritos na Tabela 1.
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Tabela 1. Principais aditivos e suas funções nas massas cerâmicas
(MARTIN, 1986).
Aditivo orgânico

Função

Ligante

Fornecer resistência a verde

Lubrificante

Permitir escorregamento entre as partículas

Plastificante

Melhorar a flexibilidade dos filmes ligantes

Defloculante

Dispersão das partículas, controle da carga superficial

Agente molhante

Reduzir tensão superficial do líquido

Anti-espumante

Evita formação de espuma

Anti-estático

Controle da carga eletrostática entre as partículas

Um ligante de médio-alto peso molecular é necessário em uma massa
plástica com elevada concentração de pó, pois esta possui uma resistência
apropriada,

viscosidade

aparente,

e

pseudoplasticidade,

e

porque

a

permeabilidade do líquido e migração do ligante no corpo deve ser baixa
(REED, 1995).
Uma parte crítica com relação ao uso de ligantes é a combustão completa
na produção de cerâmica de alta qualidade. Em ar, não há problema exceto
para o carboximetilcelulose de sódio e algumas gomas naturais, as quais
deixam resíduos inorgânicos contaminantes, contendo íons Na+, K+, P+ entre
outros. Em atmosfera inerte ou redutora, a maioria dos ligantes deixa alguns
remanescentes carbonáceos, a exceção é o acrílico, o qual possui uma
combustão pura.
O processamento viscoplástico requer a utilização de vários aditivos,
normalmente poliméricos, para que seja possível a manufatura da massa
plástica de modo prático, reprodutível e obedecendo às variáveis de processo.
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A finalidade da adição desses produtos químicos é facilitar a conformação e
propiciar a obtenção de cerâmicas com homogeneidade microestrutural sem a
incorporação de defeitos que afetem as propriedades do corpo (REED, 1995).
Muitos dos aditivos, normalmente utilizados em conformação líquida de
materiais cerâmicos, são também aplicados em conformação plástica, onde as
massas comportam-se como “suspensões de elevada concentração de
partículas”.

2.7.4. Dispersante

Num

processamento

de

cerâmica

coloidal,

as

partículas

devem

primeiramente estar dispersas num líquido. Isto possibilita a homogeneização e
a mistura de diferentes partículas, se necessário. Para isso, é preciso avaliar as
condições de solução do líquido para que a suspensão seja estável, ou seja,
arranjar um ou mais mecanismos de força repulsiva que superem a atração de
Van der Waals, enquanto evita outras atrações como ligações de polímeros,
forças de capilaridade ou efeito hidrofóbico. A dispersão, normalmente requer
também uma força de energia mecânica para romper os agregados existentes
(TERPSTRA, 1995).
Devido à tendência das partículas se aglomerarem (principalmente as
finas), torna-se necessária para a mistura de um pó fino a um líquido, a
utilização de aditivos dispersantes, para estabilizar a suspensão cerâmica e
evitar a aglomeração das partículas da suspensão (TERPSTRA, 1995).
Os aditivos dispersantes baseiam-se normalmente em três diferentes
mecanismos de estabilização: eletrostático, estérico e eletroestérico. A
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aglomeração de partículas está associada à força de Van der Walls, de atração
eletrostática, um valor de energia potencial de atração (UA). Quando as
partículas se aproximam, ocorre uma diminuição dessa energia potencial do
sistema, tornando este a força motriz da aglomeração. Os aglomerados
formados, nesse caso, são bastante estáveis e denominados primários
(OLIVEIRA, 2000).
Para se conseguir a adequada dispersão de partículas, é necessário
compensar as forças de atração que estão sempre presentes. As forças de
repulsão atuam de forma a modificar o estado de dispersão original de
partículas em um meio, quando um líquido esta presente. Estas forças podem
se originar de três mecanismos de estabilização (OLIVEIRA, 2000):
• Desenvolvimento de cargas elétricas na partícula devido à interação da
superfície com o meio líquido (eletrostático);
• Adsorção superficial de polímeros de cadeias longas que dificultam a
aproximação das partículas por impedimento (estérico);
• Adsorção de moléculas com grupos ionizáveis ou polieletrólitos na
superfície das partículas (eletroestérico).

2.7.5. Surfactante

A palavra surfactante é uma contradição ao termo agente ativador de
superfície, o qual remete a tendência dessas moléculas em adsorver na
superfície. Isto ocorre porque os surfactantes possuem uma cabeça polar ou
hidrofílica que é solúvel em água, mas não em óleo, e uma cauda apolar, a
qual é hidrofóbica, preferindo um ambiente apolar à água. Quando presente em
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solução, ele pode formar micelas ou dupla camada. Já em superfícies, ele
adsorve com a parte hidrofílica se a superfície é polar, e hidrofóbica se for
apolar. Isto ocorre, se a superfície tiver natureza oposta a do solvente, ou seja,
a adsorção é forte para uma superfície hidrofóbica na água ou superfície
hidrofílica num líquido apolar (Figura 11) (TERPSTRA, 1995).

Figura 11.

Diferentes comportamentos do surfactante em solução e em

superfícies apolar e polar (TERPSTRA, 1995).

Uma quantidade adequada de surfactante iônico dissolvido em água deve
adsorver as partículas pela cauda hidrofóbica, formando uma camada e
expondo os grupos com cargas a fase aquosa. Isto deve remover a interação
hidrofóbica e promover repulsão através de uma camada dupla elétrica,
estabilizando assim a suspensão. O mesmo surfactante pode agir de modo
inverso se for adicionado a um meio estável de partículas hidrofílicas, cuja
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carga é de polaridade oposta. Ele pode adsorver com seu grupo iônico da
cabeça, neutralizar a carga da superfície e fazer a superfície hidrofóbica,
aglomerando as partículas. Esse efeito contrário pode acontecer com partículas
suspensas em líquidos apolares (TERPSTRA, 1995).
Tipicamente, há certa concentração acima da qual a monocamada de
surfactante

adsorve

e

as

moléculas

alongadas

são

orientadas

perpendicularmente a superfície.
Com baixas concentrações, há uma cobertura com uma monocamada, com
a possibilidade de existir moléculas de surfactante paralelas à superfície. Já
com elevadas, é possível obter uma segunda monocamada adsorvida na
primeira, geralmente na orientação oposta (TERPSTRA, 1995).
A adsorção de surfactante pode afetar outras forças entre as superfícies,
em particular a de Van der Waals. Se o indicador do surfactante é intermediário
entre o da partícula e do solvente, uma camada adsorvida de surfactante irá
enfraquecer a atração. Além disso, uma espessura limitada de monocamadas
adsorvidas evita que as partículas da superfície cheguem próximas à região
onde a força de Van der Waals é mais forte, efeito conhecido por estabilização
estérica. Assim, mantendo-se as partículas levemente separadas deve ser
suficiente para prevenir a aglomeração (TERPSTRA, 1995).

2.8.

Potencial Zeta

O potencial zeta é uma grandeza muito importante no estudo da
estabilidade de suspensões coloidais, principalmente no que diz respeito ao
mecanismo eletrostático de estabilização. Sua magnitude é bastante sensível
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às variações no meio, e serve como poderosa ferramenta para definição das
melhores condições de trabalho. Seu valor está intimamente relacionado ao
pH, sendo este valor normalmente positivo em regiões ácidas, e negativo em
regiões básicas. O valor de pH para o qual o potencial zeta é nulo é
denominado ponto isoelétrico (PIE), e a região em torno desse valor
corresponde à região de menor estabilidade das suspensões do ponto de vista
eletrostático (REED, 1995).
Os íons do meio podem adsorver especificamente ou não na superfície das
partículas. Na adsorção específica, a espécie (previamente solvatada) reage
com sítios específicos do adsorvente; esta interação é bastante energética,
resulta na imobilização do adsorvato e pode chegar a uma saturação. Na
adsorção não específica, a espécie solvatada é atraída para a interface
geralmente apenas por interação eletrostática; não há ligação com sítios
específicos e o adsorvato tem ampla mobilidade, por meio de um equilíbrio
dinâmico. A adição ao meio de íons que não adsorvem especificamente na
superfície das partículas tem o efeito de diminuir em magnitude o valor de
mobilidade eletroforética (logo, potencial zeta), sem, contudo, mudar o ponto
isoelétrico do sistema, como mostrado na Figura 12. Isso ocorre porque o
aumento da força iônica leva à redução do comprimento de Debye, ou seja,
uma diminuição do comprimento da camada difusa. O ponto isoelétrico não é
alterado pois, como a adsorção não é específica, a quantidade de íons H + ou
OH- necessárias para ‘neutralizar’ a carga superficial não varia (REED, 1995).
No caso da adição de íons que adsorvem especificamente, a magnitude da
mobilidade eletroforética (logo, do potencial zeta) não é afetada, e o que se
observa é o deslocamento do ponto isoelétrico para a região ácida (adição de
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ânions), ou básica (adição de cátions), como mostrado na Figura 13, sendo que
o limite do deslocamento corresponde à saturação da superfície do material.

Figura 12. Efeito da adsorção não específica de íons na mobilidade
eletroforética em função do pH, para diferentes concentrações de íons (REED,
1995).

Figura 13. Efeito da adsorção específica de íons na mobilidade eletroforética
em função do pH, até a saturação da superfície (REED, 1995).
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3.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os

materiais

e

a

metodologia

experimental

utilizados

para

o

desenvolvimento deste trabalho serão descritos em três etapas. Primeiramente,
será detalhada a obtenção das folhas ou fitas cerâmicas a verde, processadas
por tape casting aquoso. A partir de pesquisas bibliográficas realizadas, foi
possível selecionar 2 composições de suspensões cerâmicas que conduziram
a folha com características a verde adequadas ao processo de tape casting
aquoso. As fitas a verde das 2 composições otimizadas na etapa anterior foram
utilizadas em forma de amostras cortadas em tamanhos padronizados e em
seguida prensadas à quente em condições determinadas.
Por último, serão abordadas as técnicas e condições em que se realizou o
tratamento térmico, sendo então descritas as técnicas de caracterização
utilizadas.
A seguir serão descritos de forma esquemática no fluxograma (Figura 14)
os procedimentos adotados e caracterizações realizadas no presente projeto.
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Pó (TZ-3YE)

Moagem 24h

Dispersante + H2O
destilada

Ligante + Plastificante
+ Antiespumante

Potencial Zeta

Mistura 30 min.

Ensaio Reológico

Colagem T=25°C;
V= 200 mm/min.

ATD E TG

Secagem 24h;
T=25°C

Prensagem uniaxial

DRX

Sinterização a
1500°C

Eliminação dos
orgânicos a 400°C

Densidade e
Porosidade

Ensaio de resistência
à flexão

Lixamento e polimento
dos laminados

Ensaio de
microdureza Vickers

Ataque térmico

Figura 14.

MEV

Representação esquemática da rota de desenvolvimento do

presente projeto.
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3.1.

Materiais utilizados

Para o preparo das suspensões, foram utilizados como soluto o pó de
zircônia nanoparticulado comercial dopada com 3% em mol de ítria (TZ-3YE,
TOSOH, Japão), água destilada como solvente e aditivos, os quais foram
dispersante, ligante, plastificante e antiespumante. As características da
zircônia fornecidas pelo fabricante encontram-se na Tabela 2.

Tabela 2. Dados característicos do pó de zircônia nanoparticulado comercial
fornecido pelo fabricante.

Especificação

Resultado

Área Superficial Específica (m 2/g)

16±3

Tamanho médio de partículas (nm)

600

Densidade (g/cm3)

6,05

Tamanho de cristalito (nm)

27

Na Tabela 3 estão listados os materiais utilizados na formulação das
suspensões estudadas, com seus respectivos fabricantes, suas funções na
suspensão e as composições destes componentes nas suspensões.
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Tabela 3. Os fornecedores, as composições e as funções das matérias-primas
utilizadas para a obtenção da suspensão de zircônia para conformação de
substratos por tape casting.

Materiais utilizados

Fornecedor

Zircônia (TZ-3YE)

TOSOH

Darvan 821 A

Vanderbilt

Antiespumante A

Sigma-Aldrich

Emulsão acrílica

Composição 1

Composição 2

(% em massa)

(% em massa)

55

55

1

1

0,5

0,5

Função

Cerâmica
(Precursor)
Dispersante
Redução de
bolhas

Clariant

Ligante

20

25

Dietanolamida de coco

Stepan

Plastificante

1,5

1,5

Água

-

Solvente

22

17

(Mowilith LDM 6138)

A justificativa para a escolha das composições utilizadas e estudadas neste
trabalho foram feitas de acordo com trabalhos anteriormente realizados e que
tiveram resultados satisfatórios para as aplicações desejadas (MORENO, 2014;
BAQUERO, 2013).

3.2.

Preparo de suspensões

A obtenção de fitas altamente densas exige a utilização de suspensões com
elevada carga de sólidos. Elevada carga de pó implica em apropriada
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quantidade de dispersante. Para facilitar a manipulação das fitas verdes, essas
são feitas flexíveis o que exige elevado teor de ligantes e, consequentemente,
de plastificantes na suspensão. Portanto, o preparo de suspensões para
colagem de fita é bastante complexo e, é constante a busca por formulações,
novos aditivos e suas combinações com o objetivo de obter avanços no
desempenho de produtos.
O preparo das suspensões para o material utilizado neste trabalho (Zircônia
TZ-3YE) seguiu o procedimento composto por duas etapas principais. Na
primeira, em um vaso de polipropileno contendo meios de moagem de alumina,
solvente e dispersante, foi adicionado o pó com o solvente e realizado moagem
por 24 horas. Na segunda etapa, o ligante, o plastificante e o antiespumante
em quantidades apropriadas foram adicionados ao jarro e misturados durante
30 minutos. A sequência de adição dos componentes na suspensão deve ser
realizada para que seja evitada a competição de adsorção entre dispersante e
ligante pela superfície das partículas.

3.3.

Viscosidade

A caracterização das suspensões de ambas as composições, descritas na
tabela 3, foi realizada por medidas de viscosidade em viscosímetro modelo
Haake Viscotester da Thermo Fischer Scientific com sistema cone-placa e
sensor PP20 utilizando o intervalo de taxa de cisalhamento de 0 a 1000 s-1.
As medidas de viscosidade foram realizadas imediatamente antes da
colagem e foram fundamentais para a reprodutibilidade dos resultados e para
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obtenção de informações do comportamento reológico da suspensão durante a
colagem. As amostras utilizadas foram 2 composições, as quais estão descritas
na Tabela 3.

3.4.

Colagem de fitas

Para a conformação das fitas foi utilizado o equipamento Table Top Tape
Casting Machine TTC-1200 (Tape Casting Warehouse, Inc.), o qual está
ilustrado na Figura 15, com sistema de lâmina (doctor blade), a uma velocidade
constante de 200 mm / min., em temperatura ambiente. Os parâmetros de
colagem, tais como altura da lâmina niveladora em relação à superfície coletora
e a velocidade com que esta desliza sob a lâmina, foram ajustados em função
da espessura da fita pretendida. Quanto à suspensão, a condição para
colagem foi a de que não se deformasse por ação da gravidade após a
colagem. Os tapes foram mantidos no equipamento para secagem por 24 h
sendo, em seguida, removidos.

Figura 15. Imagem com a vista superior do equipamento Table Top Tape
Casting Machine (Disponível em: <http://www.drblade.com/ttc.asp>.Acesso em:
maio de 2016).
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3.5.

Potencial Zeta

Medidas de potencial zeta foram realizadas em suspensões aquosas com
20 % em massa de ZrO2 em água deionizada, com objetivo de avaliar a
variação de cargas superficiais dos pós em função do pH das suspensões. A
influência do pH na propriedade das suspensões foram estudadas utilizando
77,3 % em massa de ZrO2 com dois diferentes dispersantes: amino álcool
comercial (Disperplast 1142, BYK Chemie, Alemanha) e polietileno glicol éter
terc-octilfenil (Triton X-114, Aldrich Chemical Company Inc., Alemanha), em
diferentes quantidades em massa dos mesmos, os quais foram analisados e
escolhidos esses teores através de trabalhos realizados em laboratório. As
medidas foram realizadas em desintegrador ultrassônico Sonifier 450 (Branson,
Alemanha).

3.6.

Prensagem uniaxial

As fitas de duas diferentes composições foram separadas do filme coletor e
cortadas em sentidos distintos (longitudinal e perpendicular) em relação à
direção da laminação em forma de placas medindo 20 mm x 50 mm. Em
seguida foram feitos empilhamentos dessas fitas em quantidade diferentes de
camadas (3 e 5). Após esse arranjo foi realizada a prensagem em cada um
desses blocos de laminados, onde foi aplicado uma pressão de 19 MPa em
diferentes valores de tempo (5 e 10 minutos) e temperatura (40 e 60°C) das
placas da prensa, de acordo com a Tabela 4. Foram produzidas 6 amostras
para cada condição de prensagem e de cada composição analisada para as
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caracterizações de densidade aparente, porosidade aparente e resistência
mecânica.

Tabela 4. Condições da prensagem uniaxial

Condição 1 Condição 2 Condição 3 Condição 4
Temperatura (°C)

60

60

40

40

Pressão (MPa)

19

19

19

19

Tempo (min)

5

10

5

10

Assim como citado anteriormente para as composições utilizadas neste
trabalho, as condições de conformação dos laminados foram definidas de
acordo com a literatura estudada (MORENO, 2014).

3.7.

Caracterização da fita a verde por ATD e ATG

A caracterização da fita a verde foi realizada por meio de análise térmica
diferencial e termogravimétrica (ATD e ATG) para que fosse observada qual
temperatura seria adequada para se realizar a etapa de eliminação dos
orgânicos presentes na fita cerâmica.
As curvas termogravimétricas do pó de zircônia nanoparticulado comercial
dopada com 3% em mol de ítria foram obtidas no Laboratório de Propriedades
Físicas dos Materiais Cerâmicos (LaPFiMC) usando uma termobalança modelo
DTG-60 da Shimadzu. A análise foi realizada na faixa de temperatura de 30 a
800°C sob atmosfera de argônio, usando razão de aquecimento de 3°C / min. e
vazão de 50 mL / min. A massa da amostra pesada em cadinho de alumina foi
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de aproximadamente 10 mg. A composição utilizada para a realização da
análise foi a que apresenta 20% em massa de ligante e 22% em massa de
água (composição 1).

3.8.

Sinterização

Obteve-se a eliminação dos materiais orgânicos dos corpos à verde em um
forno (HT 17/04, Nabertherm, Lilienthal / Bremen, Alemanha) com uma taxa
constante de aquecimento de 0,5°C / min até 400°C, com patamar de 60
minutos para eliminação gradual de orgânicos evitando o surgimento de
trincas; depois se arrefeceu a uma taxa constante de 5°C / min até a
temperatura ambiente de acordo com a Figura 16 a. Em seguida foi realizada a
sinterização com uma taxa constante de aquecimento de 5°C / min até 1500°C,
com patamar de 60 minutos, sendo então resfriadas até a temperatura
ambiente a uma taxa constante de 5°C / min de acordo com a Figura 16b.

Figura 16. Curvas de eliminação dos orgânicos (a) e sinterização (b) para os
laminados de zircônia após prensagem (Temperatura x Tempo) (SILVA,
2014a).
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A escolha da temperatura de sinterização deste trabalho foi realizada de
acordo com resultados analisados da literatura estudada, os quais mostraram
que a temperatura mínima da sinterização foi próximo aos 1500°C, sendo
possível obter zircônia com propriedades físicas, mecânicas e microestruturais
satisfatórias para as aplicações finais desejadas. Temperaturas maiores, não
acarretariam em uma maior densificação no processo de sinterização do
material, apenas ampliaria os valores de tamanho de grão e consequentemente
diminuiria algumas propriedades mecânicas do mesmo. (GRANGER, 2007;
SILVA, 2014a).

3.9.

Caracterização dos laminados

3.9.1. Caracterização das propriedades físicas dos laminados sinterizados

Após a sinterização, os corpos de prova foram caracterizados através da
análise de Difração de raios X, Densidade e Porosidade e análise do resultado
de Ensaio Mecânico (Resistência à Flexão).

3.9.1.1.

Difratometria de raios X (DRX)

A caracterização cristalográfica da zircônia estabilizada por ítria foi
obtida utilizando o Difratômetro de raios X da marca Rigaku, modelo Miniflex II.
As amostras foram analisadas com radiação CuKα monocromática com
comprimento

de

onda

K=1,54056

Å,

no

Laboratório

de

Materiais

Magnéticos/DFTE/UFRN. As condições estabelecidas para a obtenção dos
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difratogramas foram: radiação CuKα obtida em 30 kV (com corrente de
filamento em 15 mA), intervalo de medição de 20° < 2θ< 90°, e varredura com
passo angular de 0,01°. O objetivo do uso da técnica de difração de raios X foi
verificar as fases cristalinas presentes no pó e nas amostras sinterizadas.
Análise dos difratogramas foi assistida por computador pela comparação dos
valores de “d” (espaçamento entre os planos cristalinos) e intensidades
relativas como aquelas listadas na biblioteca de espectro de referência do Joint
Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS) (SILVA, 2014a).

3.9.1.2.

Determinação de densidade e porosidade aparente

A densidade e a porosidade aparente foram realizadas em 48 amostras nas
4 diferentes condições, sendo 24 para cada composição estudada. Essas
amostras foram mensuradas usando o princípio de Arquimedes com base na
norma ASTM C 373-88. Essa técnica consiste na medição da massa dos
corpos de prova secos (Ms), da massa dos corpos úmidos com água destilada
(Mu), e da massa dos corpos imersos em água destilada (Mi) para utilizá-los
nas equações (1) e (2). O procedimento consistiu nas amostras serem
colocadas em um béquer com água destilada. Foi usada Balança Mettler
Toledo Modelo Al204 dotada com dispositivos para medição de densidade de
Archimedes. As amostras foram pesadas dentro do béquer, ainda imersas (Mi),
retiradas do béquer, levemente secas (retirado excesso de água) e novamente
pesadas (Mu). As amostras foram colocadas em uma estufa sob temperatura
de 110°C por um período de 24 horas para promover secagem e pesadas
novamente (Ms). A densidade aparente é medida em g/cm3, enquanto que a
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porosidade aparente é medida em porcentagem. O cálculo utilizado para a
quantificação dessas grandezas pode ser visualizado nas seguintes equações
(1 e 2).

-

-

3.9.1.3.

(1)

(2)

Ensaio de Resistência à Flexão

O ensaio foi realizado na máquina para Ensaio Mecânico da marca
ZWICK / ROELL modelo BZ 2.5/TS1T, do laboratório LaPFiMC PPGCEM /
UFRN, utilizando uma célula de carga com capacidade de 2,5 kN,
apresentando um desvio de linearidade máximo do valor da carga igual a 1%
do valor medido para cargas de 2,5 N e inferiores a 10 N e de 0,25% para
cargas a partir de 10 N, de acordo com as especificações do fabricante. O
instrumento de medição utilizado para medir as amostras foi o paquímetro
digital (Mitutoyo). O ensaio foi realizado em 48 amostras nas 4 diferentes
condições, sendo 24 para cada composição estudada.

3.9.1.4.

Lixamento e polimento

Após sinterização e ensaio de resistência à flexão, realizou-se
embutimento em resina polimérica transparente a frio em laminados com
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diferentes condições de laminação. Depois do embutimento, para obtenção de
uma superfície plana para posterior polimento, fez-se o lixamento da superfície
das amostras embutidas na resina utilizando-se lixa diamantada de até 18 µm.
Após o lixamento, as amostras foram polidas com pastas de diamante em
diferentes faixas granulométricas, na seguinte sequência: 15, 9, 6, 3 e 1µm. Os
tempos de lixamento e polimento variaram em função da evolução do
processo. Em cada etapa do polimento as amostras foram analisadas em
microscopia ótica (Marca Panambra, modelo HVS10Z) para verificar a ausência
de riscos na superfície polida. Este processo foi realizado no Laboratório de
Propriedades Físicas dos Materiais Cerâmicos (LaPFiMC / PPGCEM / UFRN).
As amostras polidas, devidamente identificadas, foram então retiradas do
embutimento e lavadas, imersas em equipamento de ultrassom por um período
de 180 segundos, visando retirada de sujeiras e impurezas provenientes do
processo de polimento.

3.9.1.5.

Teste de Microdureza

A dureza superficial das amostras foi determinada pelo uso da técnica
de microdureza Vickers. A dureza Vickers se baseia na resistência que o
material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada
e ângulo entre faces de 136°, sob uma determinada carga. Foi utilizada uma
carga de 1000 gramas (1 kgf), durante 15 segundos para cada impressão
(indentação). O equipamento utilizado para a medição da Microdureza Vickers
foi um microdurômetro da Marca Pantec, modelo MV2000A. A norma utilizada
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foi ASTM E384. As amostras utilizadas neste teste estavam embutidas em
resina, um de cada material, e foram previamente lixadas e polidas,
procedimento este que foi descrito anteriormente. As impressões obtidas foram
observadas em microscópio óptico no próprio microdurômetro. Somente as
diagonais de impressão consideradas aceitáveis (Figura 17) dentro dos
padrões da norma foram medidas.

Figura 17. Indentações Vickers aceitáveis conforme norma ASTM E384.

O valor da Microdureza Vickers (HV) foi então calculado através da
equação 4 descrita abaixo;
HV = F/A = 1,8544 F/d2

(4)

Considerando-se que o ângulo entre as faces opostas do diamante é de 136°.
Onde;
HV = Microdureza Vickers
F = Força aplicada (kgf)
A = Área da impressão produzida (mm2),
d = comprimento das diagonais (mm)
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3.9.1.6.

Ataque térmico

As amostras polidas e devidamente identificadas, sendo as mesmas as
quais se realizaram os ensaios de microdureza, foram então retiradas do
embutimento e limpas, imersas em equipamento de ultrassom por um período
de 180 segundos, visando retirada de sujeiras e impurezas provenientes do
processo de polimento ou do embutimento que por ventura ainda possam estar
presentes.
Após limpeza superficial, as amostras foram novamente para forno
resistivo onde procedeu-se o ataque térmico para revelar os contornos de
grãos. As amostras foram aquecidas com taxa de aquecimento de 10° C/min,
com temperatura de 1470°C (30°C abaixo da temperatura de sinterização),
durante 1 hora, e em seguida resfriadas ao ar até a temperatura ambiente. O
forno utilizado para o ataque foi o da marca Nabertherm modelo HT 04/17 do
laboratório LaPFiMC / PPGCEM / UFRN.

3.9.2. Caracterização microestrutural dos laminados sinterizados

3.9.2.1.

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)

Esta análise foi realizada em duas etapas: A primeira foi examinar as
superfícies de fratura das amostras sinterizadas depois de terem sido
submetidas ao ensaio de resistência à flexão, onde amostras com variadas
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quantidades de camadas foram visualizadas no MEV para que se pudesse
visualizar a densificação e a interface entre as camadas das fitas laminadas.
Esta primeira etapa foi realizada no Laboratório de Caracterização de Materiais
no Departamento de Engenharia de Materiais (UFRN) por meio de análise de
imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (Hitachi - modelo
Tabletop Microscope TM-3000).
Na segunda etapa foram realizadas análises das superfícies polidas com
pastas de diamante e atacadas termicamente, com o objetivo de avaliar
tamanho e crescimento de grão. Foi realizado recobrimento em ouro para
prevenir carregamento elétrico na superfície durante análise por MEV. O
equipamento utilizado foi da marca Phillips, modelo XL 30 - ESEM (SSX550
Superscan da Shimadzu ) do laboratório de ensaios de materiais do CTGASRN.
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4.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados e discussão serão apresentados em três partes, de
acordo com as etapas de obtenção e caracterização das suspensões e dos
laminados. Na primeira etapa serão apresentados o estudo com resultados
preliminares de reologia de suspensões de Zircônia (TZ-3YE, TOSOH) com
adição de diferentes dispersantes para análise da estabilização das
suspensões e comportamento reológico, os quais foram realizados no Instituto
Federal de pesquisas e ensaios de materiais em Berlim, Alemanha. Em
seguida serão abordados os estudos reológicos de suspensões de Zircônia
(TZ-3YE, TOSOH) com adição de dispersante, ligante, plastificante e
antiespumante para aplicação em colagem de fitas. Numa última etapa, serão
apresentados

e

discutidos

os

resultados

referentes

à

produção

e

caracterização física, mecânica e microestrutural dos laminados obtidos.

4.1.

Caracterização reológica e estabilização preliminar das suspensões

4.1.1 Potencial Zeta

A possibilidade da estabilização eletrostática das suspensões, como
também a eficiência, podem ser avaliadas pelas medidas de potencial zeta em
função do pH. O efeito do pH no potencial zeta do pó sem aditivos em função
do pH é mostrado na Figura 18. O pH foi estimado por regressão linear entre
os pontos antes e depois dele. O ponto isoelétrico do pó foi identificado no pH
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8,97. É bem conhecido que a estabilidade das suspensões está relacionada
com os altos valores de potencial zeta. Quando o ponto isoelétrico está
aproximado de ambos os lados do valor de pH 8,97 (valores menores e
maiores de pH), a floculação ocorre como resultado de carga na superfície
inferior. A força de atração diminui com o aumento da separação entre as
partículas.

800
ZrO2 (TZ-3YE)
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100
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7
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11
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Figura 18. Potencial Zeta de 20% em massa de ZrO 2 (TZ-3YE) e 80% em
massa de água em função do pH.

Na presença do dispersante Disperplast 1142 uma mudança foi
observada, sugerindo que a adsorção é principalmente de um tipo eletrostático.
Como mostrado na Figura 19, na ausência do dispersante, partículas de ZrO2
exibem uma diferença maior em comparação com as suspensões em presença
de dispersante na região de pH ácido.
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Figura 19. Potencial Zeta de 77,3 % em massa de ZrO2 (TZ-3YE) com e sem
dispersante Disperplast 1142 em função do pH.
Na presença do dispersante Triton X-114 (Figura 20), a estabilização da
suspensão na região do pH foi comprimida para uma região de pH de
aproximadamente 7, indicando que a interação entre Triton X-114 e ZrO2 foram
principalmente de um tipo não-eletrostático, similar aos resultados reportados
na literatura (ZHANG, 2005). Potencial zeta mais elevado implica em dispersão
mais estável. Valores baixos podem indicar instabilidade coloidal que pode
levar à agregação. Sendo assim é possível analisar de acordo com os gráficos
das Figuras 19 e 20, que o dispersante que proporciona melhor estabilização
da suspensão de ZrO2 é o dispersante Triton X-114.
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Figura 20. Potencial Zeta de 77,3 % em massa de ZrO2 (TZ-3YE) com e sem
dispersante Triton X-114 em função do pH.

4.1.2. Caracterização reológica

As curvas de viscosidade das suspensões de Zircônia (TZ-3YE) com
diferentes teores de sólidos são mostradas na Figura 21. Pode-se observar
uma diminuição da viscosidade com a taxa de cisalhamento, caracterizando
assim um comportamento pseudoplástico para as composições analisadas. De
acordo com a literatura (REED, 1995), o comportamento pseudoplástico é
típico de suspensões com a presença de aglomerados em que, a baixas taxas
de cisalhamento, a força atrativa entre as partículas são predominantes em
relação às forças hidrodinâmicas, levando à formação de “flocos”. Em maiores
taxas de cisalhamento, a força exercida pelo fluxo irá se tornar maior, e
consequentemente, os “flocos” são desfeitos e a água retida dentro dos
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mesmos é gradualmente liberada para contribuir no fluxo das partículas,
provocando, assim, a diminuição da viscosidade da suspensão.

2500

54,5 % m.
64,3 % m.
69,7 % m.
74,4 % m.
76,2 % m.
77,3 % m.
79,6 % m.

Viscosidade (mPa.s)
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Figura 21.

Viscosidade versus taxa de cisalhamento de suspensões de

Zircônia (3Z-3YE) com diferentes teores de sólidos.

Como

era

esperado

para

suspensões

cerâmicas

altamente

concentradas, o comportamento não newtoniano foi acentuada com o aumento
do teor de sólidos. A Figura 21 mostra uma viscosidade relativamente alta com
um comportamento pseudoplástico acentuado com menores variações de taxa
de cisalhamento (até 50s-1) e um comportamento tendendo ao Newtoniano em
maiores valores de taxa de cisalhamento (acima de 100s-1). De acordo com a
literatura (LÓPEZ-LÓPEZ, 2009), o mesmo comportamento é observado, em
que a viscosidade diminui com o aumento da taxa de cisalhamento
possibilitando que suspensões com essa característica possam ser utilizadas
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no processo por Slip Casting. A influência do máximo teor de sólidos e o efeito
do dispersante no comportamento reológico das suspensões aquosas foram
também avaliadas.
As suspensões estudadas apresentam os seguintes componentes:
Zircônia

nanoestruturada

(TZ-3YE),

água

destilada

e

dois

diferentes

dispersantes, os mesmos utilizados no ensaio para avaliação do potencial zeta,
os quais foram analisadas e o seu comportamento reológico estudado.
Diferentes teores em massa de cada dispersante foram utilizados, estando a
viscosidade das suspensões ilustradas na Figura 22 (a e b). O valor da taxa de
cisalhamento adotada para construção do gráfico da Figura 22 (a e b) foi de 10
a 1000 s-1.

Mostrou-se que ao adicionar menores teores em massa de

dispersante Disperplast 1142 e Triton X-114 há uma diminuição da viscosidade
das suspensões.
O aumento da viscosidade causa desvantagens no processamento
cerâmico, uma vez que suspensões altamente viscosas podem dificultar os
processos de formação de camadas e o seu transporte. Por outro lado,
suspensões dispersas, além de mostrarem baixa viscosidade, podem permitir
maior concentração de sólidos no processo, reduzindo os custos envolvidos,
além de permitir, também, uma maior uniformidade do produto cerâmico obtido.
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Figura 22. a) Valores de viscosidade em função do teor em massa de
dispersante Disperplast 1142 em suspensão aquosa de Zircônia com 77,3%
em massa de sólidos. b) Valores de viscosidade em função do teor em massa
de dispersante Triton X-114 em suspensão aquosa de Zircônia com 77,3% em
massa de sólidos.

4.2.

Caracterização reológica das suspensões aquosas para aplicação em

Tape Casting

As curvas de viscosidade versus a taxa de cisalhamento das
suspensões contendo 20% m. e 25% m. de ligante é mostrado na Figura 23
(Composição 1 e Composição 2, respectivamente). Pode ser observado que há
uma diminuição da viscosidade das suspensões com o aumento da taxa de
cisalhamento, caracterizando assim para ambas as suspensões analisadas o
comportamento pseudoplástico, além da composição 2 apresentar uma maior
viscosidade. De acordo com trabalhos realizados por Moreno, 1992 e Qiao,

2,5
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2012,

é

esperado

que

suspensões

para

tape

casting

apresentem

comportamento pseudoplástico assim permitindo se produzir fitas com
superfície homogênea e plana, o que contribui para a qualidade do produto
final.

10
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Figura 23. Viscosidade versus taxa de cisalhamento de suspensões com 20%
m. e 25% m. de ligante.

Elevados valores de viscosidade devem ser evitados no processamento
por tape casting, uma vez que conduzem a fitas com menores valores de
densidade a verde e altos valores de retração após a sinterização. Mistler,
1990, afirmou que valores de viscosidade maiores que 20 Pa.s são
característicos de pastas cerâmicas e Chartier, 1993, analisou que os
parâmetros reológicos influenciam diretamente as características finais das
fitas, como aparecimento de trincas durante a secagem, densidade a verde e
homogeneidade microestrutural.
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Na Figura 24 mostra-se a curva de tensão de cisalhamento em função da
taxa de cisalhamento para suspensões das 2 diferentes composições analisadas.
Pode-se observar que os valores da tensão de cisalhamento aumentam com o
aumento da quantidade em massa de ligante. Isso era esperado por causa das
ligações poliméricas existentes no ligante adicionado, o qual é um copolímero
acrílico de estireno. Isso faz com que as partículas cerâmicas restrinjam o seu
movimento na suspensão quando a tensão de cisalhamento é aplicada. No
entanto, os valores de viscosidade e tensão de cisalhamento estão de acordo com
os valores reportados na literatura (0,1-1 Pa.s a 100 s-1) para a composição 1
(DOREAU, 1998; MUKHERJEE, 2001).
Segundo Studart, 2007, o ligante pode atuar como dispersante, em
suspensões onde não há presença destes. Quando o dispersante, no entanto, já
está presente durante a adição do ligante, as moléculas do ligante permanecerão
100% em solução, diminuindo o volume livre de solvente, o que acarreta um
aumento na viscosidade do sistema. Os valores acima de 4 Pa.s de viscosidade
apresentados pela composição 2 não se devem, então, a um pior estado de
dispersão pela presença de aglomerados mas, sim, a interações entre os aditivos
orgânicos presentes dispersos na suspensão.
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Composição 1 (20% em massa de ligante)
Composição 2 (25% em massa de ligante)
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Figura 24.

Tensão de cisalhamento versus taxa de cisalhamento das

suspensões.

4.3.

Caracterização das fitas a verde

Por meio de testes preliminares no uso do equipamento de tape casting,
observou-se que as fitas com espessuras de 0,25 mm apresentaram pequenas
fissuras e porosidades ao longo do seu comprimento após colagem e secagem
de 24h à temperatura ambiente, como é mostrado na Figura 25. Então foi
necessário reajustar a lâmina niveladora do equipamento, onde a espessura
ficou entre 0,10 e 0,15 mm, consequentemente sendo possível obter uma fita
com melhor flexibilidade e sem trincas ou fissuras aparentes, o qual está
apresentado na Figura 26. Ambas as composições estudadas resultaram em
similar aparência da fita, apesar dos valores de viscosidades diferentes. Tal
similaridade das fitas obtidas se deve principalmente ao comportamento
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pseudoplástico das composições estudadas, o que, como comentado
anteriormente, proporciona melhores características nas fitas processadas por
tape casting. Outro fator que pode ter contribuído para a aparência similar das
fitas é que a diferença entre os valores de viscosidade para taxas de
cisalhamento maiores tende a diminuir, assim diminuindo esta diferença efetiva
nas condições de colagem.

Defeitos

Figura 25.

Imagem evidenciando os defeitos apresentados pela fita da

composição 1.

Figura 26.

Imagem evidenciando a flexibilidade apresentada pela fita da

composição 1.
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4.3.1. Análise Térmica Diferencial e Termogravimétrica (ATD / ATG)

A análise térmica diferencial e termogravimétrica da fita a verde foi
realizada com o objetivo de selecionar a melhor faixa de temperatura para
tratamento térmico, com base no comportamento térmico da amostra, a fim de
definir quais temperaturas em que vai ocorrer a remoção do sistema de
orgânicos, presentes da fita cerâmica obtida.
Neste caso observou-se no gráfico da Figura 27 que a fita apresentou
um processo de perda considerável de massa na faixa de temperatura entre
300°C e aproximadamente 400°C. Esse evento está associado à eliminação do
sistema de orgânicos da amostra analisada, o que pode-se inferir que a
temperatura adequada para ser realizada é de 400°C, para desta maneira
poder haver a eliminação de material orgânico e em seguida realizar a
sinterização, sem que haja defeitos relacionados com a saída destes
componentes orgânicos. Os parâmetros para a eliminação dos componentes
orgânicos, assim como do processo de sinterização adotado, foram descritos
anteriormente no capítulo materiais e métodos.
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Figura 27. Curva termodiferencial (ATD) e termogravimétrica (ATG) da fita a
verde de ZrO2 nanoestruturada dopada com ítria.

O sistema de orgânicos utilizado para obtenção das fitas, em ambas as
composições, consistia em sua maioria do aditivo com a função de ligante na
suspensão cerâmica, então este material irá ser o responsável pela maior parte
da saída de voláteis. Este material é uma emulsão acrílica (Mowilith LDM 6138,
Clariant), e materiais a base de acrílicos em sua decomposição liberam como
produto deste processo, principalmente, gases como CO 2, CO e CH4, em faixas
de temperatura entre 350°C a 400°C (LUCAS et al, 1993; ANTÓNIO, 2007),
faixa de temperatura similar a maior quantidade de perda de massa observada
na Figura 27. Nesta faixa de temperatura pode haver também a liberação de
NH3 e N2 em pequenas quantidades, provenientes do ligante utilizado. Há outra
faixa de perda de massa, associada a um pico exotérmico, a temperaturas
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próximas a 450°C, o qual de acordo com Arguëllo, (2013), essa perda está
associada à decomposição do carbono residual ainda remanescente na
amostra.

4.4.

Difração de raios X

As fases presentes no pó de partida e nas amostras sinterizadas são
ilustradas nas Figuras 28 e 29, respectivamente. Os picos representativos
foram identificadas e quantificadas pelo método de Rietveld, através de
comparação com microfichas do arquivo JCPDS. Os picos de difração de raios
X característicos da fase tetragonal foram indexados com o auxílio da
microficha JCPDS 079197, e JCDPS 80094 para a fase monoclínica.
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Figura 28. Difratograma de raios X do pó de ZrO2 nanoestruturada dopada
com ítria antes da sinterização.
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Figura 29.

Difratograma de raios X da amostra de ZrO2 nanoestruturada

dopada com ítria após sinterização a 1500°C por 60 min.

A partir dos difratogramas apresentados nas Figuras 28 e 29 , podem
ser observados que no pó cerâmico utilizado neste trabalho estão presentes as
fases (ZrO2) tetragonal majoritária, e monoclínica (badeleita) em menor
quantidade. Os cálculos de percentual de fase monoclínica e tetragonal
presentes na amostra antes e após a sinterização indicaram que cerca de
23,33% e 76,67% respectivamente, ambos em volume, foram encontrados. A
fase monoclínica não é desejada em maiores quantidades, por causar grande
distorção na rede cristalina, reduzindo a densidade da zircônia estabilizada.
(SHINMI et al., 2010; YOON et al., 2013).
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4.5.

Caracterização dos laminados

4.5.1 Caracterização física e mecânica
4.5.1.1

Densidade, Porosidade e Resistência à Flexão

As Figuras 30, 31 e 32 apresentam, respectivamente, as médias dos
valores de densidade aparente, porosidade aparente e resistência à flexão dos
laminados obtidos a partir das diferentes condições de temperatura e tempo na
prensagem uniaxial para as 2 composições estudadas.
Podem-se observar, pelos valores da Figura 30, que houve um
incremento nos valores de densidade dos materiais obtidos, em relação às
condições de temperatura utilizadas na prensagem, não se observando
variações significativas dos valores de densidade em relação ao parâmetro
tempo, sendo este comportamento similar para as duas composições
estudadas. Também se observa que, de forma geral, não há grandes
diferenças nos valores de densidade entre os laminados obtidos das duas
composições formuladas, conformados sob as mesmas condições, porém, de
acordo com a Figura 31, os laminados confeccionados a partir da composição
1 obtiveram menores valores de porosidade aparente do que os obtidos pela
composição 2, na temperatura de prensagem de 40°C, fato este não ocorrendo
para a temperatura de 60°C. Quanto ao comportamento da densidade o
mesmo deve estar relacionado com a maior plasticidade obtida quando o
ligante está submetido à temperatura de 60°C, permitindo uma melhor
acomodação entre o pó de TZ-3YE e os aditivos orgânicos, o que resultaria em
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uma maior densidade a verde dos laminados prensados, o que possivelmente
proporcionaria uma melhor densificação dos laminados após sinterização. É
possível observar que os valores de densidade aparente das amostras
analisadas apresentam valores semelhantes à densidade do corpo sinterizado
da zircônia nanoparticulada comercial fornecido pelo fabricante, listado na
tabela 2.
Com relação às variações da porosidade aparente, ilustradas na Figura
31, não foi possível estabelecer uma padrão de comportamento relacionado
com as condições de conformação utilizadas, apenas se destacando o elevado
valor para as amostras da composição 2 conformados por prensagem a 40°C
em ambos patamares de tempo utilizados, além de se observar elevados
desvios relativos em quase todas as amostras (com exceção amostra com 20%
de ligante e prensada 60 °C por 10 minutos). Neste contexto salienta-se que há
grupo de amostras, que dentro das mesmas condições de processamento, em
que os valores de porosidade aparente variam de 0,1% a quase 1%, denotando
a grande dispersão destes valores. Um fator que deve ser considerado é que
as amostras, de modo geral, possuem pequenos valores de espessura e
massa, além de algumas apresentarem empenamento, características essas
que podem levar a uma maior sensibilidade a qualquer variação que possa
influenciar a determinação desta propriedade, sobretudo no valor da massa a
úmido (Mu) da amostra, utilizada no cálculo para sua determinação.
Pode-se observar também nas Figuras 30 e 31, correlação dos valores
de densidade e porosidade nas amostras sinterizadas, onde em geral os
maiores e menores valores, respectivamente, são identificadas nas amostras
da composição 1, a qual apresenta menor quantidade em massa de ligante.
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Isso poderia ser explicado em associação com os resultados de viscosidade
apresentados na Figura 23, onde a composição 1 apresenta menores valores
de viscosidade. Segundo a literatura (MISTLER, 2000), suspensões com maior
grau de defloculação tendem a apresentar menores valores de viscosidade.
Adicionalmente, de acordo com Chartier, 1993, suspensões homogêneas ou
bem defloculadas originam tapes com maiores valores de densidade a verde, e
menor porosidade, e estas características contribuem para uma maior
densificação do produto final.

6,50

Composição 1 (20% de ligante)

3

Densidade aparente (g/cm )

6,25

Composição 2 (25% de ligante)

6,00
5,75
5,50
5,25
5,00
4,75
40°C - 5 min.

40°C - 10 min.

60°C - 5 min.

60°C - 10 min.

Parâmetro do processo de prensagem

Figura 30. Densidade aparente dos laminados após sinterização nas 4
diferentes condições estudadas.
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Figura 31. Porosidade aparente dos laminados após sinterização nas 4
diferentes condições estudadas.

Em relação aos resultados de resistência à flexão apresentados na
Figura 32, observa-se que os maiores valores, em média, para as amostras da
composição 1, estão presentes em temperatura de prensagem uniaxial menor
(40°C), o que pode ser explicado pelo fato dessa temperatura ter sido suficiente
para que pudesse haver boa densificação e aderência dos laminados
cerâmicos ainda a verde.
No caso das amostras da composição 2, apresentou comportamento
de resistência à flexão semelhantes ao da composição 1, contudo
apresentando valores superiores,

o que pode ter ocorrido porque nesta

composição o teor de ligante presente é maior, fazendo com que ocorresse um
melhor

empacotamento

e

consequentemente

uma

densificação

mais
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homogênea do corpo a verde. Então a composição 2, por ter uma quantidade
maior de ligante, este pode estar fazendo uma matriz polimérica em volta das
partículas de zircônia, o que no processo de prensagem pode fazer com que
esta composição apresente fluidez suficiente para permitir uma melhor
acomodação destas partículas, como também uma melhor aderência das
camadas na interface entre as fitas que compõem o laminado. Nas amostras
da composição 1 este efeito do ligante pode ser não tão preponderante na
prensagem, pois devido à sua menor quantidade de ligante deve acontecer
com maior frequência o contato partícula-partícula nas fitas obtidas.

700
650
600

Composição 1 (20% de ligante)
Composição 2 (25% de ligante)

Resistêcia Mecânica (MPa)

550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
40°C - 5 min.

40°C - 10 min.

60°C - 5 min.

60°C - 10 min.

Parâmetro do processo de prensagem

Figura 32. Resistência à flexão dos laminados após sinterização nas 4
diferentes condições estudadas.
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Com relação ao tempo de prensagem para a preparação dos laminados,
observa-se para as duas composições estudadas que, de forma geral, um
maior tempo de compactação propicia uma melhora nos valores de resistência
à flexão em ambas as temperaturas, o que deve está associado com uma
melhor acomodação dos componentes presentes na fita a verde, o que
resultaria em uma estrutura mais homogênea. Esse maior tempo de
prensagem também pode estar influenciando na aderência das fitas que
compõem o laminado, propiciando uma melhor adesão entre as mesmas.
Na Figura 33 estão as curvas tensão versus deformação dos ensaios de
resistência à flexão de amostras de laminados obtidas a partir da fita contendo
20% em massa de ligante.
Observam-se nas curvas pequenas inflexões e descontinuidades ao
longo das mesmas, indicado por setas nas figuras. Isto está relacionado com
processos de acomodação das amostras durante o ensaio, pois algumas
amostras após a sinterização sofreram empenamento, não estando relacionado
ao processo de delaminação entre as camadas, comum em compósitos com
estrutura laminada. Segundo Guglielmi et al., 2015, ocasiona degraus de queda
de tensão na curva tensão versus deformação da ordem de 20%, antes da
ruptura final do material, quedas de tensão estas, bem superiores as quedas de
tensão observadas nas descontinuidades das curvas dos laminados obtidos.
Comparando-se as Figuras 33 (a) e (b), apesar das diferenças nas
condições de prensagem dos laminados, não ocorreram grandes variações de
comportamento entre as amostras ilustradas, comportamento este similar às
demais amostras ensaiadas desta composição, como também na composição
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com 25% de ligante, estando uma das curvas obtidas desta composição
ilustrada na Figura 34 (a).

(a)

(b)
200

Tensão in MPa

150

100

50

0
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

Def ormação in %

Figura 33. Curva tensão versus deformação em teste de resistência à flexão
dos laminados obtidos a partir de fitas da composição 1 conformado: (a) 40°C 5 min.; (b) 60°C - 5 min.
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Na Figura 34 está ilustrado um comparativo entre a curva tensão versus
deformação do ensaio de resistência à flexão de amostras de laminados
obtidas a partir da fita contendo 25% em massa de ligante, conformada por
prensagem uniaxial à temperatura de 40 °C por 5 minutos, e o comportamento
típico de um compósito laminado multicamadas. Pode-se observar que o
laminado obtido neste trabalho possui apenas uma pequena inflexão na curva
tensão versus deformação, indicado por uma seta menor na figura 34 (a), não
apresentando o comportamento de queda de tensão mecânica ao longo da
curva do compósito laminado, como destacado na curva da figura 34 (b).
Segundo Phillipps et al., 1993, no comportamento de fratura em flexão
em 3 pontos de materiais laminados cerâmicos a base de SiC (separadas por
camadas de grafite) ocorrem várias quedas na carga até a fratura do material,
estando estas quedas no carregamento associadas à falha e ao descolamento
ou delaminação das camadas individuais que compõem o laminado,
similarmente ao comportamento destacado na Figura 33 (b), o que resulta num
aumento da tenacidade destes laminados, quando comparado ao material
monolítico obtido a partir do mesmo pó. A literatura reporta que outros
compósitos laminados também apresentam o mesmo comportamento de
quedas no carregamento até a fratura do material, sejam estes multicamadas
(SHE et al, 2000; TOMASZEWSKI et al, 2007) ou reforçados por fibras
(GUGLIELMI et al, 2015).

96
Micheline dos Reis Araújo – Tese de Doutorado – PPGCEM/UFRN – 2016

(a)

Ruptura de
todas as
camadas que
compõem o
laminado.

(b)

Queda de tensão
correspondente à falha
e descolamento das
camadas individuais.

Figura 34. Comparativo do comportamento tensão vs. deformação em flexão
entre (a) laminado obtido a partir de fitas da composição 2 conformado a 40°C 5 min; (b) compósito laminado multicamadas Al2O3/SiC (adaptado de SHE et
al, 2000).
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Em relação às curvas tensão versus deformação dos laminados,
ilustrado nas Figuras 33 e 34 (a), não se observa o comportamento de quedas
de tensão mecânica durante o desenvolvimento do processo de fratura, como
nos compósitos laminados.
Esta diferenciação de comportamento está relacionada aos laminados
obtidos neste trabalho consistirem de camadas do mesmo material (TZ-3YE),
que, associado à presença de uma interface forte entre as camadas, a qual foi
propiciada também pelo processo de prensagem na obtenção dos laminados,
acarretou que quando ao ocorrer a fratura ocorresse em uma camada, esta se
propagaria para as demais camadas, ocasionando, assim, a ruptura total do
material, destacado na Figura 34 (a), e, diferentemente ao comportamento de
laminados compostos por camadas de materiais dissimilares.
Portanto, pode-se concluir que a escolha por determinada amostra
relacionando-se os resultados obtidos, são realizadas de acordo com a
aplicação desejada. Caso seja necessário, para uma aplicação, laminados com
maiores resultados de resistência à flexão e boa densificação, seria mais
adequado a escolha da composição 2 na maior temperatura de prensagem
(60°C), a qual apresenta maior quantidade em massa de ligante e maior valor
de viscosidade. E para aplicações que sejam necessários maiores valores de
densidade e menores valores de porosidade aparente, é melhor realizar a
escolha pelos laminados produzidos com a composição 1 na menor
temperatura de prensagem (40°C), a qual apresenta menor quantidade em
massa de ligante e menor valor de viscosidade.
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4.5.1.2 Microdureza

Os resultados obtidos de microdureza Vickers estão descritos na Tabela
5, as quais foram realizadas com a carga de 1 kgf, como descrito no
procedimento experimental.

Tabela 5. Valores médios de microdureza Vickers.
Composição 1
HV (GPa)

Desvio Padrão

40°C - 5 min.

13,37

0,30

40°C - 10 min.

13,22

0,51

60°C - 5 min.

12,41

1,18

Composição 2
HV (GPa)

Desvio Padrão

40°C - 5 min.

13,02

0,17

60°C - 5 min.

12,88

0,55

Pode-se observar na tabela que os valores de microdureza para as
amostras conformadas a 60°C foram ligeiramente menores que as amostras
prensadas a 40°C, para ambas as composições, embora com uma dispersão
dos resultados um pouco maior. Estes valores podem estar relacionados com a
menor resistência mecânica apresentada por estas amostras. Todos os valores
estão semelhantes a outros encontrados na literatura (VASYLKIV et al., 2003;
SILVA, 2014a; SOUZA, et. al, 2014; SILVA, 2014b).
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Na Figura 35 está a micrografia da impressão realizada no ensaio de
microdureza Vickers na amostra de laminado da composição 1, conformado a
60°C por 5 minutos, onde pode-se observar a irradiação de pequenas trincas.
As impressões realizadas nos ensaios de microdureza das outras amostras
apresentaram aspecto similar ao desta amostra.
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(a)

Detalhe I

Detalhe II

10 µm

(b)

5 µm

(c)

5 µm

Figura 35. Micrografia da amostra da composição 1 conformada a 60°C – 5
min: (a) impressão realizada no ensaio de microdureza Vickers; (b) trinca
indicada no detalhe I (c) trinca indicada no detalhe II.
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De acordo com trabalhos reportados pela literatura (SHE et al., 2000;
PORTU et al., 2006;) laminados obtidos a partir de camadas de materiais
diferentes apresentam tensões residuais nestas camadas, estando a origem
deste efeito ligada à diferença de coeficientes de expansão térmicas dos
materiais dissimilares que compõem as camadas, sendo essas tensões criadas
durante o resfriamento dos laminados após a sinterização. Ainda de acordo
com Portu et al. 2005, uma camada que possui tensão residual de compressão,
quando realizada a propagação da trinca a partir de uma impressão Vickers
ocorre longitudinalmente à camada do laminado (paralelo à interface),
enquanto a camada com tensão de tração desta propagação se dá no sentido
transversal a camada (perpendicular à interface). Como os laminados obtidos
neste trabalho são compostos por camadas feitas do mesmo material (TZ3YE), esse efeito de propagação preferencial das trincas, ocorre igualmente em
ambos os sentidos, como se observa na Figura 35 (b) e (c).

4.5.2 Caracterização microestrutural

Nas Figuras 36 e 37 estão apresentados os aspectos gerais da estrutura
dos laminados produzidos a partir das fitas da suspensão das composições 1 e
2, respectivamente, obtidos por microscopia eletrônica de varredura das
superfícies de fratura das amostras após os ensaios de flexão.
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(a)

200 µm

(b)

200 µm

(c)

200 µm

Figura 36. Visão geral da estrutura dos laminados obtidos a partir das fitas da
suspensão da composição 1 nas condições de prensagem: (a) 40°C – 5 min.;
(b) 40°C – 10 min.; (c) 60°C – 5 min. (ampliação de 100 x).
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(a)

200 µm

(b)

200 µm

Figura 37. Visão geral da estrutura dos laminados obtidos a partir das fitas da
suspensão da composição 2 nas condições de prensagem: (a) 40°C – 5 min.;
(b) 60°C – 10 min. (ampliação de 100 x).

Como visto nas Figuras 36 e 37, foi observado nas amostras laminadas
após sinterização e ensaio de resistência à flexão, que há uma delaminação
presente entre as interfaces das lâminas prensadas (indicado pelas setas),
sobretudo nas que foram prensadas a 40°C. Esse fenômeno é atribuído às
tensões residuais na interface gerada após a laminação, o que poderiam
induzir a este efeito durante a sinterização do laminado, além de que nas
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amostras prensadas a 40°C, esta temperatura pode não ter proporcionado uma
acomodação das camadas prensadas tão eficiente quanto à prensagem a
60°C, gerando uma interface não tão forte, o que contribuiria para a ocorrência
desta delaminação. A qualidade do produto final é determinada pela qualidade
da interface e estabilidade durante o tratamento térmico, o que também é
determinado pelo processo de laminação que foi realizado pela prensagem
uniaxial (ROOSEN, 2000).
(a)

40 µm

(b)

40 µm

Figura 38. Imagem da estrutura dos laminados obtidos a partir das fitas da
suspensão da composição 2 nas condições de prensagem: (a) 40°C – 5 min.;
(b) 60°C – 5 min. (ampliação de 600 x).
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Em relação à presença de porosidade nas amostras analisadas (Figura
38), pode-se observar que poros e pequenos defeitos estão presentes nas
duas condições ilustradas (indicado pelas setas), mas em quantidade maior
nas amostras que foram prensadas à temperaturas menores, podendo esta
maior quantidade de defeitos estar relacionado com os valores ligeiramente
menores de densidade aparente apresentados nos laminados conformados a
estas temperaturas, sendo observado comportamento similar para ambas as
composições. Maiores temperaturas de prensagem permitem uma maior fluidez
da fração polimérica presente nas fitas obtidas por tape casting, que aliado a
pressão de compactação pode contribuir para uma diminuição dos defeitos préexistentes nas fitas a serem prensadas.
Na Figura 39 e 40 estão ilustradas as micrografias das amostras dos
laminados após preparação da superfície e ataque térmico. Na figura 39, em
comparação com as micrografias obtidas das superfícies de fratura, obtidas
nas mesmas condições de conformação, ilustradas nas Figuras 36 (a) e 37 (a),
não se observa a delaminação entre as camadas, presentes na superfície após
a avaliação da resistência mecânica, indicando que o fenômeno de
delaminação entre as camadas ocorre majoritariamente no desenvolvimento da
fratura do material, e não durante o processo de sinterização dos laminados.
Então, mesmo que a temperatura de prensagem de 40°C não possibilite uma
maior adesão entre as camadas como nas amostras prensadas a 60°C, e
consequentemente uma interface mais forte entre as mesmas,

esta

temperatura é suficiente para a formação de uma interface forte o bastante
para que as camadas do laminado permaneçam coesas e sem delaminação
durante

as

etapas

posteriores

de

processamento,

principalmente

na
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sinterização do laminado. Ambas as composições estudadas apresentaram o
mesmo comportamento quanto à ocorrência da delaminação entre as
camadas.

(a)

100 µm

(b)

100 µm

Figura 39. Imagem dos laminados obtidos nas condições de prensagem 40°C –
5 min., após preparação da superfície e ataque térmico: (a) composição 1.; (b)
composição 2 (ampliação de 100 x).

Embora a presença de uma interface mais fraca possibilite a
delaminação entre as camadas, este efeito pode estar contribuindo na
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resistência mecânica dos laminados processados em uma temperatura de
conformação menor, mesmo que não ocasionando a fratura por etapas, com a
presença de degraus de decaimento da tensão, comportamento comum na
fratura nos compósitos laminados, a delaminação observada nas superfícies de
fratura consumiria uma energia maior durante a ruptura do laminado,
contribuindo assim, para uma maior resistência a flexão, observada nos
resultados, dos laminados conformados a 40°C em relação aos com
temperatura de prensagem de 60°C, mesmo estes apresentando uma
presença um pouco maior de defeitos.
Na Figura 40 estão ilustradas as micrografias da microestrutura dos
laminados, revelada após ataque térmico. Uma das impressões realizadas no
ensaio de microdureza Vickers é mostrada na Figura 40 (a), porém não se
observa a propagação das trincas irradiadas a partir da impressão, como
anteriormente ilustradas na Figura 35. Tal fato pode estar associado ao ataque
térmico, que sendo realizado após o ensaio de microdureza, pode ter ocultado
a possível presença das trincas. Pode-se salientar também, que nem todas as
impressões realizadas no ensaio de microdureza geraram trincas, e quando da
ocorrência das mesmas, estas possuíam pequenas dimensões em relação à
impressão, como visto na Figura 35 (a), dificultando sua visualização. A
utilização de cargas maiores, em equipamentos de ensaio de dureza,
possibilitaria propagação de trincas de maior dimensão, assim permitindo a
análise de sua propagação no laminado e um maior entendimento do
mecanismo de fratura destes materiais, porém devido à pequena espessura
dos laminados obtidos, não foi possível a execução deste procedimento.
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(a)

10 µm

(b)

1 µm

Figura 40. Imagem da microestrutura dos laminados obtidos a partir das fitas
da suspensão da composição 1 nas condições de prensagem 60°C – 5 min.
após ataque térmico: (a) impressão Vickers (ampliação de 1.200 x); (b) detalhe
mostrando os grãos (ampliação de 12.000 x).

Na Figura 40 (b) está ilustrada a micrografia com detalhe da
microestrutura do laminado, onde podem ser observados os grãos que
compõem a estrutura do material, estando estes em uma ordem de tamanho
inferior a 1 m.
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Através da micrografia realizada por MEV apresentada na figura 40 (b)
foi possível construir a curva de frequência do diâmetro dos grãos (Figura 41),
que foi realizada pela contagem de 250 grãos em imagens de alta resolução no
programa Image Tool, a qual mostra a quantidade de grãos em função do
diâmetro (em µm) e a curva de distribuição. O diâmetro médio das partículas
através desse método foi de 0,46 µm.

Figura 41. Histograma com o intervalo do diâmetro das partículas (µm) em
função da frequência.

Percebe-se também ausência de porosidade residual entre os grãos na
microestrutura, denotando assim a boa densificação do laminado obtido, como
já indicado pelos valores de densidade aparente discutidos anteriormente. As
demais amostras analisadas após a preparação de superfície e ataque térmico
apresentaram padrão de microestrutura semelhante. As condições de
sinterização adotadas foram efetivas para se conseguir laminados com um alto
grau de densificação, sem, contudo, apresentar um aumento no seu tamanho
de grão, contribuindo assim para se obter laminados com melhores
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propriedades mecânicas. De acordo com a literatura (SILVAa, 2014), onde foi
utilizado o mesmo material e as mesmas condições de prensagem e
sinterização, o mesmo aspecto microestrutural e tamanho médio de grãos
foram observados, as quais mostram uma microestrutura refinada com grãos
uniformes e sem ocorrência de crescimento anormal.
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5. CONCLUSÔES

A partir dos objetivos propostos nesse trabalho de tese, pode-se concluir que:
- A partir das formulações e parâmetros utilizados permitiram obter fitas
cerâmicas de ZrO2 nanoestruturada dopada com ítria pela técnica por colagem
de fitas em meio aquoso com bons resultados, entre elas homogeneidade,
flexibilidade e ausência de defeitos superficiais.
− Composições distintas foram analisadas modificando-se o teor em massa de
ligante e solvente. O comportamento reológico indicou que ambas as
composições apresentaram comportamento desejado (pseudoplástico) para o
processamento por tape casting (colagem de fitas), porém a composição 2
(maior teor de ligante) apresentou um viscosidade mais elevada.
− Uma vez obtida a suspensão, a colagem das fitas e a sinterização das
mesmas mostraram-se satisfatórias.
− Condições adequadas para laminação por prensagem uniaxial foram
determinadas, onde após a prensagem e sinterização, observou-se similar
comportamento das amostras analisadas em relação a densidade aparente,
mas a porosidade aparente apresentou comportamento distinto comparando-se
amostras com temperatura de prensagem (40°C e 60°C) e tempo (5 e 10
minutos) das duas composições, onde as amostras da composição 1
apresentou, em geral, melhores resultados.
− O ensaio de resistência à flexão mostrou que as composições 1 e 2
apresentam melhores resultados em menor temperatura de prensagem,
mesmo com a maior presença de defeitos.
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− Com relação ao comportamento de fratura, relacionados com as curvas
tensão versus deformação, obtidas nos ensaios de resistência à flexão, os
laminados obtidos não apresentaram o comportamento típico de compósitos
laminados, onde ocorrem várias quedas no carregamento pela falha das
camadas individuais até a ruptura, havendo a ruptura em cadeia (ao mesmo
momento) das suas camadas, o que está relacionado aos laminados estudados
apresentarem todas as camadas compostas pelo mesmo material.
− No ensaio de microscopia eletrônica de varredura pode-se inferir que
amostras laminadas em menores temperaturas de prensagem apresentaram
delaminação entre as interfaces das fitas cerâmicas, consequentemente outros
tipos de defeitos, como maior quantidade de porosidade interna e microtrincas.
− A delaminação observada nas amostras conformadas a 40°C ocorreram no
processo de fratura do laminado, proporcionando uma maior absorção de
energia durante a fratura, assim, podendo ter contribuído para os melhores
resultados de resistência mecânica das amostras conformadas nesta condição.
− Analisando-se o conjunto dos resultados, a composição 2 apresenta maior
potencial de aplicação, pois obteve menores valores de porosidade, além de
resistência mecânica satisfatória, pois nesta composição o teor de ligante
presente é maior, fazendo com que ocorresse um melhor empacotamento e
consequentemente uma densificação mais homogênea do corpo a verde.
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Com base nos resultados da presente pesquisa, são sugeridas as seguintes
recomendações para trabalhos futuros:
- Estudar a obtenção de suspensões com diferentes teores de aditivos,
como dispersante e plastificante;
- Emprego de outros tipos de materiais cerâmicos para se formar
compostos laminados;
- Analisar o comportamento e estudar a caracterização de laminados com
maior quantidade de camadas;
- Estudar laminados obtidos pela combinação de camadas de materiais
diferentes.
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