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RESUMO 

A diatomita possui uma grande variedade de aplicações devido as suas propriedades físicas e 

químicas, sendo utilizada amplamente como material filtrante por causa da sua elevada 

porosidade. É um material que, também, apresenta propriedades dielétricas quando no seu 

estado natural. Neste trabalho, estudou-se a obtenção de uma fita dielétrica produzida a partir 

da diatomita através do processo tape casting, para ser aplicada em capacitores cerâmicos. A 

matéria-prima (diatomita) foi caracterizada através dos ensaios de particulometria, difração de 

raio x (DRX), fluorescência de raio x (FRX), microscopia eletrônica de varredura(MEV), e 

por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier(FTIR). A fita cerâmica foi 

obtida através do preparo de uma barbotina com pó de diatomita, solvente, dispersante, 

ligante, plastificante e antiespumante; onde a mistura dos materiais foi realizada em um 

moinho de bolas. E, em seguida, foi feito o ensaio de reologia para avaliar a viscosidade da 

suspensão. A barbotina foi, então,  colada sobre um filme e, após 24horas, foi retirada a fita 

verde, que foi caracterizada através de análise térmica diferencial e termogravimétrica 

(ATD\ATG), DRX, FRX e MEV. Foi construído um capacitor cerâmico (protótipo) com a fita 

a verde, no qual foram realizadas as medidas elétricas de capacitância e resistência, e foi 

obtida a constante dielétrica do material (fita diatomita) em função da frequência utilizada. A 

fita a verde passou por um tratamento térmico, para a eliminação dos orgânicos, a uma 

temperatura de 600ºC e com uma taxa de aquecimento de 0,5 ºC\min. A sinterização foi 

realizada em três temperaturas diferentes (1000 ºC, 1150 ºC e 1250 ºC), com uma taxa de 

aquecimento de 5 ºC\min. e isoterma de 60 min. A fita sinterizada foi caracterizada através 

das análises de DRX e MEV, e os resultados obtidos para as medidas de densidade e 

porosidade. Foi observado que as amostras sinterizadas apresentaram muita porosidade na sua 

microestrutura, entretanto, para as temperaturas de sinterização maiores, houve uma redução 

dessa porosidade. A morfologia da diatomita se manteve para as fitas a verde e sinterizadas, 

mostrando a sua forma navicular e tubular. A presença de poros deve-se a uma característica 

típica da matéria prima (diatomita) utilizada, como também, aos parâmetros de 

processamento, que influenciaram significativamente nas propriedades físicas e dielétricas do 

material, particularmente da fita a verde. A estrutura cristalina, a microestrutura, e os valores 

de densidade e porosidade obtidos para a fita sinterizada variaram conforme o comportamento 

dilatométrico do material devido as transformações alotrópicas da diatomita com a 

temperatura. Os valores de constantes dielétricas variaram entre, aproximadamente, 123,78 e 

17,73, para baixas e altas frequências, respectivamente, da fita a verde. 

PALAVRAS-CHAVE: Diatomita, Tape Casting, Microestrutura, Propriedades Dielétricas. 



 

 

ABSTRACT 

Diatomite has a wide variety of applications due to its physical and chemical properties and is 

widely used as a filter material because of its high porosity. It is a material that also has 

dielectric properties when in its natural state. In this work, a dielectric tape produced from the 

diatomite was studied through the tape casting process, to be applied in ceramic capacitors. 

The raw material (diatomite) was characterized by particulometry, X-ray diffraction (XRD), 

X-ray fluorescence (FRX), scanning electron microscopy (SEM) and Fourier transform 

infrared spectroscopy (FTIR) ). The ceramic tape was obtained by the preparation of a slip 

with diatomite powder, solvent, dispersant, binder, plasticizer and antifoam; The mixing of 

the materials was carried out in a ball mill. The rheology test was performed to evaluate the 

viscosity of the suspension. The slip was glued onto a film and, after 24 hours, the green 

ribbon was removed, which was characterized by differential thermal and thermogravimetric 

analysis (ATD \ ATG), DRX, FRX and MEV. A ceramic capacitor (prototype) was built with 

the green ribbon, in which the electrical capacitance and resistance measurements were 

performed, and the dielectric constant of the material (diatomite tape) was obtained as a 

function of the frequency used. The green ribbon underwent a heat treatment, for the removal 

of organics, at a temperature of 600 ° C and a heating rate of 0.5 ° C / min. The sintering was 

performed at three different temperatures (1000 ° C, 1150 ° C and 1250 ° C), with a heating 

rate of 5 ° C / min. And 60 min isotherm. The sintered tape was characterized by the XRD 

and SEM analyzes, and the results obtained for the measurements of density and porosity. It 

was observed that the sintered samples presented high porosity in their microstructure, 

however, for the higher sintering temperatures, there was a reduction of this porosity. The 

diatomite morphology was maintained for the green and sintered bands, showing its navicular 

and tubular shape. The presence of pores is due to a typical characteristic of the raw material 

(diatomite) used, as well as to the processing parameters, which significantly influenced the 

physical and dielectric properties of the material, particularly green tape. The crystalline 

structure, the microstructure, and the values of density and porosity obtained for the sintered 

tape varied according to the dilatometric behavior of the material due to alotropic 

transformations of the diatomite with temperature. The values of dielectric constants ranged 

from approximately 123.78 to 17.73 for low and high frequencies, respectively, of the green 

ribbon. 

KEYWORDS: Diatomite, Tape Casting, Microstructure, Dielectric Properties. 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Forno usado para tratamento térmico da diatomita em Punaú\RN .......................... 25  

Figura 2. Diatomita de Punaú\RN após a calcinação .............................................................. 26 

Figura 3.Fluxograma do processo de colagem de fitas cerâmicas .......................................... 27 

Figura 4. Processo de colagem de fitas cerâmicas .................................................................. 30 

Figura 5. Fluxograma dos procedimentos realizados do presente projeto...............................41 

Figura 6. Fluxograma das etapas para obtenção de barbotina.................................................44 

Figura 7.Imagem com a vista superior do equipamento Table Top Tape CathingMachine ... 45 

Figura 8. Aparato para medição das propriedades elétricas da fita verde ............................... 49 

Figura 9. Curva de distribuição de tamanho de partícula do pó de diatomita ......................... 51 

Figura 10.Espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier..........................52 

Figura 11- Micrografia eletrônica de varredura da diatomita- Morfologia 

navicular.................................................................................................................53 

Figura 12- Micrografia eletrônica de varredura da diatomita- Morfologia 

tubular....................................................................................................................53 

Figura 13. Mapeamento da diatomita por EDS, aumento de 2000X ...................................... 54 

Figura 14. Difratograma da diatomita ..................................................................................... 55 

Figura 15. Análise dilatométrica da diatomita ................................................................... .....57 

Figura 16.Viscosidade em função da taxa de cisalhamento da suspensão produzida a partir da 

diatomita....................................................................................................................................58 

Figura 17. Análise térmica diferencial e termogravimétrica(ATD/ATG)...............................59 

Figura 18. Difratograma da dita verde de diatomita................................................................60 

Figura 19. Micrografia eletrônica de varredura da fita verde de diatomita produzida por tape 

casting., com aumento de 2 500X.............................................................................................62 



 

 

Figura 20.  Micrografia eletrônica de varredura da fita verde de diatomita produzida por tape 

casting- Morfologia tubular, com aumento de 5 

000X..........................................................................................................................................62  

Figura 21.  Micrografia eletrônica de varredura da fita verde de diatomita produzida por tape 

casting- Morfologia navicular, com aumento de 5 

000X..........................................................................................................................................63 

Figura 22. Difratograma das fitas cerâmicas a 1000°C, 1150°C e 1250°C.............................64 

Figura 23. Micrografia eletrônica de diatomita sinterizada na temperatura de 1000°C, com 

aumento de 1000 X...................................................................................................................66 

Figura 24. Micrografia eletrônica de diatomita sinterizada na temperatura de 1150°C, com 

aumento de 1000 X...................................................................................................................66 

Figura 25. Micrografia eletrônica de diatomita sinterizada na temperatura de 1250°C, com 

aumento de 1000 X...................................................................................................................67 

Figura 26. Micrografia eletrônica de diatomita sinterizada na temperatura de 1000°C, com 

aumento de 2500 X...................................................................................................................68 

Figura 27. Micrografia eletrônica de diatomita sinterizada na temperatura de 1150°C, com 

aumento de 2500 X...................................................................................................................68 

Figura 28. Micrografia eletrônica de diatomita sinterizada na temperatura de 1250°C, com 

aumento de 2500 X...................................................................................................................69 

Figura 29. Porosidade das amostras sinterizadas a 1000°C, 1150°C e 1250°C.......................70 

Figura 30. Densidade das amostras sinterizadas a 1000°C, 1150°C e 1250°C.......................71 

Figura 31. Frequência x Capacitância......................................................................................72 

Figura 32. Frequência x Constante dielétrica..........................................................................72 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE TABELAS 

 

Tabela 1. Materiais utilizados, e as funções utilizadas para obtenção da suspensão de 

diatomita para conformação de fitas cerâmicas por tape casting... .......................................... 43 

Tabela 2. Espessura das amostras.. .......................................................................................... 49 

Tabela 3. Composição química da diatomita.. ......................................................................... 56 

Tabela 4. Composição química da fita verde de diatomita... ................................................... 61 

Tabela 5. Composição química das fitas sinterizadas de diatomita......................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE EQUAÇÕES 

 

Equação 1... ............................................................................................................................. 32 

Equação 2.................................................................................................................................32 

Equação 3 ................................................................................................................................ 33 

Equação 4 ................................................................................................................................ 34 

Equação 5 ................................................................................................................................ 34 

Equação 6.................................................................................................................................34 

Equação 7.................................................................................................................................38 

Equação 8.................................................................................................................................39 

Equação 9.................................................................................................................................48 

Equação 10..............................................................................................................................48 

Equação 11...............................................................................................................................49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sumário 

 

RESUMO ............................................................................................................................. 8 

ABSTRACT ........................................................................................................................ 9 

ÍNDICE DE FIGURAS .................................................................................................... 10 

ÍNDICE DE TABELAS ................................................................................................... 12 

ÍNDICE DE EQUAÇÕES ................................................................................................ 13 

1. Introdução ..................................................................................................................... 17 

2. Referencial Teórico....................................................................................................... 18 

2.1 Materiais Cerâmicos ............................................................................................. 19 

2.1.1. Definição .............................................................................................................. 19 

2.1.2. Tipos e aplicações ................................................................................................ 19 

2.1.3. Propriedades mecânicas ....................................................................................... 19 

2.2 Diatomita ................................................................................................................ 22 

2.2.1 Definição e composição ........................................................................................ 22 

2.2.2 Características e aplicações .................................................................................. 23 

2.3 Tape Casting ........................................................................................................... 26 

2.3.1 Preparo de suspensões .......................................................................................... 27 

2.3.1.1 Reologia ............................................................................................................. 27 

2.3.2 Colagem em fita .................................................................................................... 29 

2.3.3 Sinterização ........................................................................................................... 31 

2.4 Capacitores ............................................................................................................. 32 

2.4.1 Associação de capacitores .................................................................................... 33 

2.4.1.1 Cálculo da capacitância para capacitor de placas paralelas ............................... 34 

2.4.2 Tipos de capacitores ............................................................................................. 35 

2.4.3 Capacitor com um dielétrico ................................................................................. 37 

3. Metodologia ................................................................................................................... 40 

3.0 Materiais de Partida ................................................................................................. 42 

 



 

 

3.1 Caracterização da diatomita .................................................................................... 43 

3.2 Preparo da barbotina ............................................................................................... 44 

3.3 Reologia .................................................................................................................. 45 

3.4 Colagem de fitas ..................................................................................................... 45 

3.5 Caracterização da fita verde .................................................................................... 46 

3.6 Eliminação dos orgânicos ....................................................................................... 47 

3.7 Sinterização ............................................................................................................. 47 

3.8 Caracterização das amostras sinterizadas ............................................................... 47 

3.8.1 Difratometria de raio-X ........................................................................................ 47 

3.8.2 Determinação de densidade e porosidade aparente .............................................. 48 

3.8.3 Microscopia Eletrônica de Varredura(MEV) ....................................................... 48 

3.9 Determinação das propriedades elétricas do capacitor(protótipo) cerãmico de 

diatomita ( fita a verde) ................................................................................................. 48 

4. Resultados e Discussão ................................................................................................. 50 

4.1 Estudo das propriedades do pó de diatomita .......................................................... 51 

4.1.1 Análise particulométrica a laser. ........................................................................... 51 

4.1.2 FTIR ...................................................................................................................... 52 

4.1.3 Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV). .................................... 52 

4.1.4 Análise por difração de raio-X (DRX) ................................................................. 55 

4.1.5 Análise por fluorescência de raio-X (FRX) .......................................................... 55 

4.1.6 Análise dilatométrica ............................................................................................ 56 

4.2 Estudo da propriedade reológica da barbotina ........................................................ 57 

4.3 Análise térmica diferencial e termogravimétrica(ATD/ATG) da Fita à Verde ...... 59 

 4.4 Estudo da estrutura, morfologia e microestrutura das fitas à verde ........................ 58 

4.4.1 Análise por difração de raio-x (DRX). ................................................................. 59 

4.4.2 Análise por fluorescência de raio-x (FRX) ........................................................... 60 

4.5 Efeito da temperatura de sinterização na estrutura, morfologia e microestrutura das 

fitas sinterizadas ............................................................................................................. 63 

4.5.1 DRX. ..................................................................................................................... 63 

4.5.2 FRX. ...................................................................................................................... 64 

 



 

 

 

4.5.3.  MEV. .................................................................................................................. 65 

4.6 Efeito da temperatura de sinterização nas propriedades físicas da fita sinterizada 68 

4.7 Análises das propriedades dielétricas da fita à verde num capacitor 

cerâmico(protótipo). ..................................................................................................... 71 

Conclusão .......................................................................................................................... 71 

Sugestões para trabalhos futuros .................................................................................... 73 

Referências ........................................................................................................................ 74 

Anexo ................................................................................................................................. 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1 

 

Introdução 

 

 

 



 

 

Os materiais cerâmicos são materiais inorgânicos e não-metálicos, apresentando 

estruturas cristalinas, em geral, mais complexas do que as dos metais, visto que são materiais 

compostos normalmente por  dois elementos ou mais, na sua maioria. Têm sua aplicabilidade 

um tanto limitada devido às suas propriedades mecânicas. (CALLISTER, 2008). As 

cerâmicas, em geral, devido à presença de porosidade, não são boas condutoras de calor, mas, 

são resistentes e rígidas, e, também, bastante frágeis. Possuem papel-chave em muitas 

aplicações tecnológicas, como eletrônica, óptica e na área de engenharia; sendo, também, 

utilizadas em muitos componentes tecnológicos, como refratários, velas de ignição, dielétricos 

de capacitores, sensores e abrasivos. (ASKELAND E PHULÉ, 2008). 

Recentemente, ocorreu um progresso significativo em relação à compreensão da 

natureza fundamental desses materiais e dos fenômenos que ocorrem neles, e que são 

responsáveis por suas propriedades únicas. Consequentemente, uma nova geração desses 

materiais foi desenvolvida e o termo “cerâmica” tomou um significado muito mais amplo. 

(CALLISTER, 2008). A colagem de fitas cerâmicas (tape casting) é uma técnica de 

fabricação de peças cerâmicas de espessura fina e grande área superficial, usadas 

principalmente na indústria eletrônica como substratos de circuitos e capacitores de 

multicamadas.O processo consiste basicamente na preparação de uma barbotina de um pó 

cerâmico, e na colagem dessa barbotina sobre uma superfície. A barbotina é formada por 

solventes, dispersantes, ligantes e plastificantes. (HOTZA, 1997). A fita fundida, com uma 

espessura típica entre 100-300 µm, é, então, seca, tratada termicamente para eliminação das 

substâncias orgânicas e, finalmente, sinterizada para obter uma forma final desejada (HOTZA 

e GREIL, 1994). 

A diatomita é um material promissor para a fabricação de produtos cerâmicos devido 

ao seu baixo custo e porosidade natural (Bergstrom,2010). Possui uma grande variedade de 

aplicações, devido as suas propriedades físicas e químicas, e, desta forma, sendo usada como 

auxiliar filtrante, isolante acústico, carga industrial, abrasivo, entre outras (SILVA et Al., 

2009). Este material é constituído principalmente por sílica opalina e impurezas (G. P. Souza 

et al, 2003). A sílica (SiO2) é provavelmente o material cerâmico de uso mais amplo e que 

constitui a base de muitos vidros e vidro-cerâmico, possuindo o formato de fibras longas e 

contínuas. Os materiais com base em sílica são muito usados em isolamentos térmicos, como 

refratários ou abrasivos; em fibras para reforço de materiais compósitos; em fibras ópticas 

para comunicação; e entre outros (ASKELAND E PHULÉ, 2008). 

As cerâmicas possuem inúmeras aplicabilidades, e dentre elas pode ser usada em 

capacitores eletrônicos. Os capacitores são dispositivos eletrônicos que armazenam cargas 



 

 

elétricas, e são constituídos por duas placas condutoras e um material isolante, entre elas, o 

dielétrico.  

As reservas de diatomita são suficientes para atender a demanda do mercado interno, 

além de ser uma matéria prima de baixo custo. Neste trabalho, estudou-se a obtenção de uma 

fita dielétrica produzida a partir da diatomita através do processo tape casting, para ser 

aplicada em capacitores cerâmicos, e sua microestrutura e propriedades (físicas e dielétricas). 

Apresentando, portanto os seguintes objetivos específicos: 

 Estudo da morfologia, estrutura e microestrutura das fitas dielétricas de diatomita, à 

verde, processadas através do tape casting. 

 Efeito da temperatura de sinterização na morfologia, estrutura e microestrutura das 

fitas sinterizadas, assim como, nas suas propriedades físicas. 

 Análise das propriedades dielétricas da fita de diatomita, à verde, num capacitor 

cerâmico (protótipo). 

 

O presente trabalho está dividido em cinco capítulos.  O primeiro capítulo consiste 

numa introdução aos assuntos discutidos no decorrer do trabalho, e, em seguida, tem-se o 

segundo capítulo, onde é apresentado um referencial teórico com relação a materiais 

cerâmicos, diatomita, colagem de fitas (tape casting) e capacitores. O terceiro capítulo 

apresenta o procedimento experimental adotado para realização desse estudo, seguido do 

quarto capítulo, que apresenta os resultados e discussão. Por fim, o capítulo cinco apresenta  

as conclusões e sugestões do trabalho.  
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2.1 Materiais Cerâmicos 

 

2.1.1. Definição 

 

O termo “cerâmica” vem da palavra grega keramikos, que significa “matéria 

queimada”, indicando que as propriedades desejáveis desses materiais são atingidas 

normalmente através de tratamento térmico a alta temperatura. Os materiais cerâmicos são 

materiais inorgânicos e não-metálicos. Predominantemente, as cerâmicas são compostos 

formados entre elementos metálicos e não-metálicos, nos quais as ligações interatômicas são 

totalmente iônicas ou predominantemente iônicas, tendo, porém, natureza covalente. Até os 

últimos 60 anos, os materiais mais importantes nessa categoria eram denominados as 

cerâmicas tradicionais. Recentemente, ocorreu um progresso significativo em relação à 

compreensão da natureza fundamental desses materiais e dos fenômenos que ocorrem neles e 

que são responsáveis por propriedades únicas. Consequentemente, uma nova geração desses 

materiais foi desenvolvida e o termo “cerâmica” tomou um significado muito mais amplo. Em 

um grau ou outro, esses novos materiais têm efeitos drásticos sobre a nossa vida; as indústrias 

de componentes eletrônicos, de computadores, comunicação, aeroespacial e uma gama de 

outras indústrias dependem do uso desses materiais. (CALLISTER, 2008).  

 

2.1.2. Tipos e aplicações 

 

A maioria dos materiais cerâmicos se enquadra em um esquema de aplicação-

classificação que incluem os seguintes grupos: vidros, produtos estruturais à base de argila, 

louças brancas, refratários, abrasivos, cimentos e as recentes desenvolvidas cerâmicas 

avançadas. Os recipientes, as lentes e a fibra de vidro são aplicações típicas do grupo de 

vidros; possivelmente duas de suas principais características são a sua transparência óptica e a 

relativa facilidade pela qual eles podem ser fabricados. Os vidrocerâmicos foram projetados 

para possuir as seguintes características: resistência mecânica elevada, baixo coeficiente de 

expansão térmica, capacidade de utilização em temperaturas elevadas, boas propriedades 

dielétricas e boa compatibilidade biológica; as aplicações mais comuns são como peças para 

irem ao forno, janelas de fornos e tampas de fogões de cozinha, principalmente devido à sua 

excelente resistência a choques térmicos. Os produtos à base de argila se enquadram em duas 

classificações abrangentes: os produtos estruturais a base de argila e as louças brancas; nos 
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quais os produtos estruturais a base de argila incluem os tijolos de construções, as telhas e as 

tubulações de esgoto; e as louças brancas são as porcelanas, louças de barros, louças 

vitrificadas e louças sanitárias (CALLISTER, 2008). 

Os refratários é uma importante classe das cerâmicas, as propriedades relevantes 

desses materiais incluem a capacidade de suportar temperaturas elevadas sem se fundir ou se 

decompor e a capacidade de permanecer não-reativos e inertes, quando expostos a ambientes 

severos, além de possuir a habilidade de proporcionar isolamento térmico. As aplicações 

típicas desses materiais incluem os revestimentos de fornos para o refino de metais, 

fabricação de vidros, tratamento térmico metalúrgico e geração de energia. As cerâmicas 

abrasivas são usadas para desgastar, polir ou cortar outros materiais, que são obrigatoriamente 

mais moles, e, portanto, a principal exigência é a dureza e resistência ao desgaste; e os 

cerâmicos abrasivos mais comum incluem o carbeto de silício, o carbeto de tungstênio, óxido 

de alumínio e areia de sílica. O cimento apresenta uma característica especial desses 

materiais, pois quando é misturado com água forma uma pasta que pega e endurece; ele é 

usado principalmente em argamassa e em concreto. As cerâmicas avançadas são utilizadas em 

sistemas de comunicação por fibras ópticas, em sistemas de microeletromecânicos, como 

rolamentos de esferas, e em aplicações que explorem o comportamento piezoelétrico de uma 

variedade de materiais cerâmicos (CALLISTER, 2008).  Cerâmicas avançadas isolam 

termicamente e possuem boas propriedades em altas temperaturas (ASKELAND E PHULÉ, 

2008). 

As cerâmicas têm papel-chave em muitas aplicações tecnológicas, como eletrônica, 

óptica e na área de engenharia; sendo, também, utilizadas em muitos componentes 

tecnológicos, como refratários, velas de ignição, dielétricos de capacitores, sensores e 

abrasivos. (ASKELAND E PHULÉ, 2008). 

 

2.1.3. Propriedades Mecânicas 

 

Os materiais cerâmicos têm sua aplicabilidade um tanto limitada devido às suas 

propriedades mecânicas, que em muitos aspectos são inferiores àquelas dos metais. A 

principal desvantagem é uma propensão à fratura catastrófica de maneira frágil com pouca 

absorção de energia. Na temperatura ambiente, tanto as cerâmicas cristalinas quanto as 

cerâmicas não-cristalinas quase sempre fraturam antes que qualquer deformação plástica 

possa ocorrer em resposta à aplicação de uma carga de tração. A deformação plástica é 

diferente nas cerâmicas cristalinas e não cristalinas; no caso das cerâmicas cristalinas, a 
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deformação plástica ocorre, como nos metais, pelo movimento das discordâncias, uma razão 

para a dureza e fragilidade desses materiais que é devido à dificuldade de escorregamento, 

pois nos materiais cristalinos existem poucos sistemas de escorregamento ao longo dos quais 

as discordâncias podem se mover. Já, nas cerâmicas não cristalinas, a deformação ocorre por 

escoamento viscoso, que é a mesma maneira que os líquidos se deformam (CALLISTER, 

2008).   

As cerâmicas, em geral, devido à presença de porosidade, elas não são boas 

condutoras de calor, mas, são resistentes e rígidas, e, também, bastante frágeis (ASKELAND 

E PHULÉ, 2008). Uma propriedade mecânica de utilidade apresentada pelos materiais 

cerâmicos é a sua dureza, que é usada com frequência quando uma ação de abrasão ou de 

polimento é necessária. Outra propriedade mecânica é a fluência, os materiais mecânicos 

sofrem deformação por fluência como resultado de sua exposição a tensões (geralmente de 

compressão) a temperaturas elevadas (CALLISTER, 2008).   

 

Influência da porosidade nas propriedades das cerâmicas. 

 

A presença de poros e suas características, como tamanho, formato e posição, 

concedem propriedades diferenciadas aos materiais porosos, possibilitando inúmeras 

aplicações nas mais diversas áreas. Os poros podem trazer tanto vantagens quanto 

desvantagens ao material onde eles existem (SANTOS, 2015). 

Nos processos de fabricação da cerâmica há uma gama de fatores que contribuem para 

as características do produto final. Alguns dos principais fatores prejudiciais às propriedades 

mecânicas de uma cerâmica são surgimentos de trincas e porosidade indesejada. Cerâmicas 

porosas possuem grande aplicação como isolantes térmicos para altas temperaturas, pois não 

têm boa capacidade de transmissão de calor. Existem praticamente dois tipos de porosidade 

em corpos cerâmicos: aberta e fechada. A porosidade aberta é a que tem contato com a 

superfície externa do material, a fechada a que se encontra dentro do material. Ambas as 

porosidades são importantes para diferentes aplicações do material na engenharia. 

(SCHULLER et al., 2008). 
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2.2 Diatomita 

 

2.2.1 Definição e composição 

 

A diatomita é um material amorfo, constituída da acumulação de carapaças de algas 

diatomáceas microscópicas, que se fossilizaram desde o período Pré–cambriano, e são 

encontradas principalmente em água doce.  É um material atraente para a fabricação de 

cerâmica devido ao seu baixo custo e porosidade natural (BERGSTROM,2010). Possui uma 

grande variedade de aplicações devido as suas propriedades físicas e químicas, e, desta forma, 

sendo usada como auxiliar filtrante, isolante acústico, carga industrial, abrasivo, entre outras 

(SILVA et al., 2009). A maioria das diatomáceas apresenta tamanho entre 4 e 500 µm, bem 

como existem em mais de 12.000 espécies diferentes (G. P. SOUZA et al, 2003). 

Este material é constituído principalmente por sílica opalina (58 até 91%) e impurezas, 

tais como argilominerais, matéria orgânica, hidróxidos, areia quartzosa, e carbonatos de cálcio 

e de magnésio (G. P. Souza et al, 2003). A sílica (SiO2) é provavelmente o material cerâmico 

de uso mais amplo e que constitui a base de muitos vidros e vidro-cerâmico, possuindo o 

formato de fibras longas e contínuas.  

Os materiais com base em sílica são muito usados em isolamentos térmicos, como 

refratários ou abrasivos; em fibras para reforço de materiais compósitos; em fibras ópticas 

para comunicação; e entre outros (ASKELAND E PHULÉ, 2008). Quimicamente, o silicato 

mais simples é o dióxido de silício, ou sílica (SiO2). Estruturalmente, esse material consiste 

em uma rede tridimensional gerada quando todos os átomos de oxigênio localizados nos 

vértices de cada tetraedro são compartilhados por tetraedros adjacentes. Dessa forma, o 

material é eletricamente neutro e todos os átomos possuem estruturas eletrônicas estáveis. Se 

esses tetraedros forem arranjados de uma maneira regular e ordenada, uma estrutura cristalina 

será formada. Existem três formas cristalinas polimórficas principais para sílica: quartzo, 

cristobalita e tridimica. As estruturas são relativamente complicadas e comparativamente 

abertas; ou seja, os átomos não estão densamente compactados uns aos outros. Como 

consequência disso, essas sílicas cristalinas possuem massas específicas relativamente baixas 

(CALLISTER, 2008). 
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2.2.2 Características e aplicações 

  

Diatomita é como um giz, macio, friável, terroso, e de granulometria muito fina; é uma 

rocha sedimentarsiliciosa, geralmente de cor clara. Além disso, é muito porosa, possui 

densidade muito baixa, e é quimicamente inerte à maioria dos líquidos e gases. Ela também 

tem baixa condutividade térmica e um ponto de fusão bastante elevado (ANTONIDES, 1997). 

A diatomita se apresenta disposta em camadas delgadas ou espessas, intercaladas por 

lentes de argilas, em ambientes aquosos fechados; e tem, geralmente, como impurezas, 

matéria orgânica, quartzo, carbonatos de cálcio, magnésio, caulinita, óxidos de ferro, entre 

outros. Embora ocorra em diversas partes do planeta, não há indícios de depósitos que 

contenham esse material com alto grau de pureza (FRANÇA et al., 2005). 

Em termos de reservas de diatomita, os recursos existentes são suficientes para suprir 

o mercado mundial. Os Estados Unidos e a China são os maiores detentores das reservas 

conhecidas de diatomita, cujas reservas lavráveis, somadas, chegam aos 360 milhões de 

toneladas. No Brasil, estima-se que as reservas lavráveis estejam na ordem de 1,9 milhões de 

toneladas. As reservas brasileiras estão assim distribuídas: Bahia (45%), nos municípios de 

Ibicoara, Medeiros Neto, Mucugê e Vitória da Conquista; Rio Grande do Norte (35%), nos 

municípios de Ceará-Mirim, Extremoz, Macaíba, Maxaranguape, Rio do Fogo, Nísia Floresta 

e Touros; Ceará (15%), nos municípios de Aquiraz, Aracati, Camocim, Horizonte, Itapipoca e 

Maranguape; Rio de Janeiro (1,5%), no município de Campos dos Goitacazes; São Paulo 

(1%), no município de Porto Ferreira (KLEIN, 2015). 

A diatomita produzida no Brasil não tem sido, até hoje, suficiente para atender ao 

nosso consumo (21 mil toneladas) e, por isto, vem sendo importada do México (77%), 

Estados Unidos e Argentina (9%). Os principais campos de aplicação de diatomita, no Brasil, 

são nas indústrias de bebida, açúcar e farmacêutica, como agente de filtração; e, na indústria 

de tinta e verniz, como agente de carga (FRANÇA et al., 2005). 

O maior emprego para a diatomita é a filtração (inclusive purificação de cerveja, 

vinho, licores, óleos, graxas etc.). O uso final da diatomita consumida nos Estados Unidos 

apontou um aumento de 2% no setor de filtração, ficando assim distribuído: filtração 58%; 

absorventes 14%; cimento 14%; carga (fillers) 13%, e menos de 1% em outras aplicações 

(principalmente uso farmacêutico ou biomédico)(KLEIN, 2015). Outras propriedades não 

menos importantes também podem ser citadas, como a alta abrasividade, alta capacidade de 
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absorção, inércia química, propriedade isolante e alvura, que também são requeridas em 

diversas aplicações industriais (FRANÇA et al., 2005). 

 

Lavra e processamento 

 

A produção da diatomita é constituída de três fases: lavra, beneficiamento e 

calcinação. A diatomita crua, in natura, tem uma umidade que varia de 30 a 60%. Onde o 

clima é favorável para a secagem ao sol, isto pode ser feito antes de submetê-la ao 

processamento, de forma a reduzir os custos de produção. A lavra é feita pela remoção de 

matéria orgânica e de vegetação, presente na superfície da mina. A preparação da frente de 

lavra se inicia com a retirada da vegetação e da matéria orgânica, presente na superfície da 

mina. Esse material é colocado em um bota-fora e preservado para futura reabilitação da área 

minerada. A diatomita é lavrada de forma manual, e, assim, com o auxílio de pás é colocada 

em tanques com água e agitada para formação de uma polpa. A seguir, esta é bombeada para 

tanques de decantação feitos de alvenaria de tijolos, onde se separa a argila da diatomita. 

Após o beneficiamento para remoção de argilas, a fase seguinte é a calcinação (FRANÇA et 

al., 2005).  

A calcinação da diatomita é feita com adição de um fundente que tem como função 

auxiliar na aglomeração das partículas e na escorificação das impurezas. Essa mistura é 

encaminhada ao forno de calcinação cuja temperatura varia de acordo com o teor de matéria 

orgânica na diatomita. Depois de calcinada, a diatomita é resfriada e desagregada. Os 

produtos obtidos são submetidos a ensaios específicos de acordo com a finalidade de sua 

futura aplicação SILVA et Al. (2009). 

 

Lavra e tratamento térmico da diatomita em Punaú 

 

A lavra da diatomita é feita a céu aberto, e, em se tratando de um sedimento de fácil 

remoção, é realizada pelos nativos da região, que usam pá escavadeira durante o processo. 

Quando os depósitos do material são encontrados em lagoas, sua remoção é feita com auxílio 

de dragas. A lavra é feita em bancadas que variam de 1,5 a 15 metros de altura. A diatomita 

desmontada é retirada e carregada pelos nativos em carros de mão até um local seguro para 

que o material possa ser encaminhado para depósitos de decantação e, em seguida, seque a 
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céu aberto, para que possa ser transportado em caminhão para local de estocagem da 

diatomita natural, isso acontece nas proximidades das usinas, para posterior processamento.  

O tratamento térmico da diatomita da região é feita de maneira empírica em forno de 

alvenaria, como mostra a figura 1; esse tipo de tratamento tem uma grande variável na 

temperatura o que implica consideravelmente na formação de outras fases no material. A 

diatomita é calcinada durante um tempo de 24 horas, com variáveis de temperatura de 700º C 

a 1200º C. Após o período de calcinação, o material apresenta sua coloração como mostrada 

na figura 2, e, em seguida, a diatomita é resfriada e desagregada. A coloração vai indicar a 

finalidade da aplicação, e todos os produtos obtidos são submetidos a ensaios específicos de 

acordo com a finalidade de sua aplicação futura (NASCIMENTO, 2013). 

Figura 1- Forno usado para tratamento térmico da diatomita em Punaú\RN 

 

 

Fonte: Nascimento, 2013. 
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Figura 2-Diatomita de Punaú\RN após a calcinação. 

 

 

Fonte: Nascimento, 2013. 

 

2.3 Tape Casting 

 

A colagem de fitas cerâmicas (tape casting) é uma técnica de fabricação de peças 

cerâmicas de espessura fina e grande área superficial, usadas principalmente na indústria 

eletrônica como substratos de circuitos e capacitores de multicamadas. (HOTZA, 1997). 

Permite, ainda, o processamento de diferentes tipos de matérias-primas, sejam pós cerâmicos, 

vítreos ou metálicos. Por essa razão, é considerada uma técnica fundamental e de grande 

interesse pelas indústrias de produção de células combustíveis, pacotes de multicamadas e 

materiais com gradiente de propriedades. Isto porque permite que as fitas 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 processo consiste basicamente na preparação de uma barbotina de um pó cerâmico, e 

na colagem dessa barbotina sobre uma superfície. A barbotina é formada por solventes (água 

ou líquidos orgânicos), dispersantes, ligantes e plastificantes. Depois da evaporação do 

solvente, resta um filme flexível, que é separado da superfície. (HOTZA, 1997).A fita 

fundida, com uma espessura típica entre 100-300 µm, é, então, seca, tratada termicamente 

para eliminação das substâncias orgânicas e,finalmente, sinterizada para obter uma forma 
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final desejada (HOTZA e GREIL, 1994). A figura 3, disposta a seguir, mostra o fluxograma 

do processo de colagem de fitas cerâmicas. 

 

Figura 3- Fluxograma do processo de colagem de fitas cerâmicas. 

 

Fonte:Hotza, 1997. 

 

2.3.1 Preparo de suspensões 

 

As suspensões para a colagem de fita são basicamente constituídas do pó cerâmico, 

solvente, dispersante, ligante e plastificante. Anti-espumantes e agentes de molhamento são 

também utilizados, principalmente, em suspensões aquosas. O processo de obtenção de 

suspensões para colagem de fita é composto por três etapas fundamentais: formulação, 

preparo e caracterização reológica. A etapa de formulação começa com a escolha dos 
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componentes a serem utilizados e termina com a determinação da concentração de cada 

componente na suspensão. Em geral, são utilizadas suspensões com elevado teor de sólidos 

(pó cerâmico), acima de 30 % em massa, para que a retração de secagem não seja acentuada. 

Elevados teores de ligantes são utilizados para que a fita obtida tenha elevada resistência à 

verde.  A etapa com maior influência sobre as características da fita verde é a de preparo das 

suspensões. O preparo de suspensões para colagem de fita é bastante complexo, e é constante 

a busca por novas formulações, através da adição de novos aditivos e suas combinações, com 

o objetivo de obter avanços no desempenho dos produtos.  Para maior controle de todo o 

processo de colagem e reprodutibilidade de resultados, as suspensões devem ser submetidas à 

caracterização de seu comportamento reológico. (DIAS E SOUZA, 2008). 

As características da barbotina influenciam o arranjo das partículas no corpo a verde, o 

que, por sua vez, determina o comportamento da sinterização e as propriedades finais do 

corpo sólido. Assim, a barbotina usada na colagem de fitas cerâmicas tem que ser homogênea 

e estável, e essas características tem que ser preservadas durante todas as etapas do 

processamento. Portanto, para se obter um produto de boa qualidade é necessário, 

inicialmente, o entendimento dos mecanismos de estabilização e das características reológicas 

da barbotina (HOTZA, 1997). 

  

2.3.1.1 Reologia 

 

 As propriedades reológicas de suspensões aquosas de fundição de fita afetam 

fortemente o processo de fundição de fita e a qualidade do produto final.  Assim, é de extrema 

importância compreender e controlar a reologia das pastas de fundição de fita à base de água 

(B. BITTERLICH et al, 2002).  

Uma barbotina com boas características reológicas deve ter baixa viscosidade para 

facilitar o processo de colagem, mas não tão baixa a ponto de haver sedimentação. Por outro 

lado, para se obter maior densidade a verde após a colagem, a carga de sólidos deve ser 

relativamente alta, de modo a se reduzir a retração final. A reologia da barbotina é 

determinada pelas características dos seus componentes e da interação entre eles (HOTZA, 

1997). 

 Para controle de todo o processo de colagem e reprodutibilidade de resultados, as 

suspensões devem ser submetidas à caracterização de seu comportamento reológico. Apesar 

da elevada carga de sólidos necessária, as suspensões devem apresentar viscosidade suficiente 

para que possa fluir durante o processo de colagem. É desejável o comportamento 
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pseudoplástico, em que a viscosidade diminui quando submetida à tensão de cisalhamento 

que ocorre quando a suspensão passa sob a lâmina niveladora. Após a secagem, a fita não é 

mais exposta à força de cisalhamento e a viscosidade aumenta novamente, preservando a 

uniformidade da fita (SEAL et al., 2004).  

Os parâmetros importantes que devem ser controlados num pó cerâmico usado na 

colagem de fitas são a distribuição do tamanho de partícula e o seu diâmetro médio, assim 

como a área superficial e o nível de impureza. Os solventes são usados na colagem de fitas 

para dissolver os componentes orgânicos adicionados à barbotina (dispersantes, ligante e 

plastificantes). Eles devem ser quimicamente inertes e apresentar baixa viscosidade (HOTZA, 

1997). 

 O conteúdo de água e aditivos orgânicos em pastas de fundição de fita deve ser o mais 

baixo possível. Assim, a quantidade de água que tem de ser evaporada durante a secagem e os 

aditivos orgânicos, que têm de ser queimados, é reduzida. Isso minimiza o risco de formação 

de defeitos. Além disso, um baixo teor de água resulta em suspensões carregadas de partículas 

com viscosidades elevadas. Por outro lado, a viscosidade das suspensões deve ser 

suficientemente baixa para assegurar um fluxo de massa homogêneo durante o processo de 

fundição (B. BITTERLICH et al, 2002).  

Os dispersantes cobrem as partículas cerâmicas e as mantêm numa suspensão estável 

na barbotina, devem ser usados em pequenas concentrações já que têm que ser eliminados na 

termólise, sem deixar resíduos no corpo sinterizado. Os ligantes são adicionados para se obter 

uma fita cerâmica com resistência mecânica a verde suficiente para permitir sua manipulação 

e armazenagem; além disso, devem ser compatíveis com o sistema, auxiliar na estabilização, 

atuar como lubrificante entre as partículas, se decompor a baixas temperaturas sem deixar 

resíduos, e ser efetivos a baixas concentrações. Os plastificantes dissolvem os ligantes e 

melhoram a distribuição destes na barbotina, o que causa flexibilidade na fita cerâmica, e são, 

também, imprescindíveis para melhorar a trabalhabilidade das fitas a verde, facilitando 

separação dessas da superfície em que foram coladas (HOTZA, 1997).   

 

2.3.2 Colagem em fita 

 

A colagem em 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 
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uma lâmina fixa(processo contínuo). A maior parte da produção em grande escala é baseada 

na colagem contínua. Para manufatura em pequena escala, ou para experimentos em 

laboratório, o processo descontínuo pode ser usado (ARAÚJO, 2016).  

A figura 4 representa o equipamento que é utilizado no processo de colagem em fita. No 

fundo do reservatório, existe uma abertura limitada pela altura da lâmina niveladora(doctor 

blade), que pode ser ajustada com o auxílio de um micrômetro. Sob o reservatório, uma 

superfície coletora(esteira) move-se com velocidade constante, previamente estabelecida. A 

altura da lâmina niveladora, a velocidade com que a superfície coletora passa sob o 

reservatório e a viscosidade da suspensão são parâmetros fundamentais na determinação da 

espessura de fitas cerâmicas. Outras variáveis importantes no processo são a profundidade do 

reservatório e a forma da base da lamina niveladora. Para acelerar a secagem, pode ser 

empregada uma câmara de secagem em que a fita recém conformada é exposta ao fluxo de ar 

com temperatura controlada. Dentro dessa câmara há também a possibilidade de aquecer toda 

a base, acelerando ainda mais a secagem ( DIAS E SOUZA, 2008). 

 

Figura 4- Processo de colagem de fitas cerâmicas 

 

 

Fonte: Dias e Souza, 2008. 

 

A colagem de fitas cerâmicas é, em certos aspectos, um processo que se assemelha à 

colagem de barbotina (slipcasting). Muitos dos problemas relativos 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, na colagem de fitas, o solvente é evaporado. Também, o tamanho e a forma dos 

produtos manufaturados pelos dois processos diferem consideravelmente (HOTZA, 1997). 
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2.3.3 Sinterização 

 

 A sinterização é um processo termodinâmico de não-equilíbrio, no qual um sistema de 

partículas (agregado de pó ou compactado) vem adquirir uma estrutura sólida coerente, 

através da redução da área superficial específica, resultando na formação de contorno de grãos 

e crescimento de pescoços de união interpartículas, levando normalmente o sistema à 

densificação e contração volumétrica. A formação dos contornos de grãos e o crescimento dos 

pescoços interparticular (poros) ocorrem por mecanismo de transporte de matéria, 

normalmente processos difusionais atômicos ativados termicamente, preenchendo a região de 

contato interpartículas (poros) até cessar o processo (GOMES, 1995). 

A cerâmica à verde é uma cerâmica que ainda não foi sinterizada. A cerâmica à verde é 

então consolidada por um tratamento em alta temperatura denominado de sinterização. Nesse 

processo, a cerâmica verde é aquecida a altas temperaturas sob atmosfera controlada e com 

ciclos térmicos preestabelecidos, de modo a produzir um material com alta massa específica. 

Para as cerâmicas sinterizadas, o tamanho médio do grão, a distribuição, o tipo e a quantidade 

de poros são importantes. Normalmente, se a matéria-prima é constituída de partículas finas, a 

peça cerâmica tende a ter grãos pequenos. As propriedades magnéticas, dielétricas e óptica 

dos materiais cerâmicos dependem do tamanho de grão médio e, portanto, nestas aplicações, é 

importante ter monocristais cerâmicos para evitar os efeitos prejudiciais dos contornos de 

grãos das cerâmicas policristalinas nestas propriedades específicas (ASKELAND E PHULÉ, 

2008). 

No processo de sinterização, dependendo das fases envolvidas, destacam-se três tipos de 

sinterização: sinterização sólida, sinterização por fase líquida e sinterização ativada. No 

primeiro caso, os poros são preenchidos por vários mecanismos de transporte de matéria, ou 

seja, condensação de vapor do mesmo material na região de contato interpartícula (pescoço), 

processos difusionais de volume, superfície e contorno de grão, tendo o pescoço como 

sumidouro. No segundo caso, a formação de uma fase líquida capaz de dissolver um 

percentual de partículas de compacto origina um caminho de difusão, provocando uma rápida 

densificação inicial; e o processo subsequente de densificação ocorre por solução de 

partículas sólidas no líquido e precipitação na região do pescoço. Na sinterização ativada, uma 

segunda fase sólida é formada a qual acelera o mecanismo de transporte de matéria (difusão) 

conseguindo-se, assim, rebaixar sensivelmente a temperatura de sinterização em relação ao 

primeiro caso (GOMES, 1995). 



32 
 

 

2.4 Capacitores 

 

O capacitor é um dispositivo eletrônico constituído por duas armaduras ou placas 

metálicas, condutoras de eletricidade, que são mediadas por uma placa isolante, denominada 

dielétrico. As duas placas metálicas não se comunicam entre si; elas se comunicam com uma 

fonte de energia ou com as armaduras de outros capacitores, em série ou em paralelo. As 

placas descarregadas não têm polaridade, isto é, não tem polo positivo (+) e nem negativo (-). 

Quando recebe carga elétrica, o polo positivo da fonte carrega de elétrons a placa que está em 

contato com esse polo.  

Há um grande número de elétrons livres disponíveis em cada armadura do capacitor. 

Todavia, há possibilidade de haver suficiente diferença de potencial entre as cargas para 

causar ionização do material isolante. Esse fato coloca um limite na quantidade de carga que 

pode ser armazenada no capacitor. Como há uma quantidade definida de elétrons para 

carregar o capacitor, diz-se, por esse motivo, que ele tem capacidade e a sua grandeza física é 

conhecida como capacitância (SPOLADORE, 2003). 

 A capacitância é uma grandeza física medida em Farade representada por F. A 

capacitância é igual a 1 Farad (F) quando uma tensão, variando na razão de 1 volt (V) por 

segundo, produz uma corrente elétrica de intensidade igual a 1 ampére (A). A capacitância é 

dada pela equação 1: 

 

 

Onde: 

C é a capacitância (em farad); 

i é a intensidade da corrente elétrica instantânea(em ampére); 

é a relação de variação de tensão (em volt) em função do tempo(em segundos). 

 

Assim, 1F= 1A x 1s\1V. O farad (F) pode, também, ser definido em termos de carga elétrica e 

de tensão. Um capacitor apresenta a capacitância de 1farad (F) se ele armazenar 1 Coulumb 

(C) de carga elétrica Q, através do potencial E de 1 volt (V). A capacitância é dada pela 

equação 2: 

C= ,  onde 1F= 1C\1V; 
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Nessa relação, todavia, a capacitância não pode ser admitida como dependente da 

carga (Q) e da tensão elétrica (E); ela é determinada por fatores físicos tais como a área das 

armaduras (ou placas), a distância d entre as armaduras do capacitor e da constante dielétrica 

(k) que depende da natureza física do dielétrico. Todavia, o cálculo da capacitância depende 

da geometria das armaduras do capacitor (paralelas, cilíndricas ou esféricas) (SPOLADORE, 

2003). 

 

2.4.1 Associação de capacitores 

 

Qualquer circuito elétrico não apresenta senão mais do que três dispositivos 

eletrônicos: indutor, resistor e capacitor. Cada um desses dispositivos pode exercer suas 

funções isoladamente, mas, também, podem ser combinados em um circuito, como por 

exemplo: um resistor e um capacitor, um indutor e um capacitor, um resistor e um indutor, 

além de suas próprias associações ou arranjos em série ou em paralelo (SPOLADORE, 2003). 

Da mesma forma que podemos associar resistores, também podemos associar capacitores com 

a finalidade de obtermos valores de capacitâncias equivalentes diferentes dos valores 

comerciais em que os capacitores são fabricados.  Uma associação em série de capacitores 

diminui a capacitância total porque efetivamente aumenta o espaçamento entre as placas, para 

esse tipo de associação as placas se carregam em efeito cascata e todos os capacitores 

adquirem a mesma carga; porém, como o circuito é em série, as tensões nos capacitores se 

somam, de modo que, a capacitância equivalente de n capacitores em série é dada pelo 

inverso da soma dos inversos das capacitâncias dos n capacitores (MUSSOI E VILAÇA, 

2000). Como mostra a equação 3: 

 

 

 Já a ligação em paralelo de capacitores aumenta a capacitância total porque aumenta a área 

de placas recebendo cargas, para esse tipo de associação de capacitores todos os capacitores 

estão sujeitos a mesma tensão; porém, cada capacitor se carrega independentemente e a 

quantidade de carga armazenada aumenta, de modo que, a capacitância equivalente de n 

capacitores em paralelo é dada pela soma das capacitâncias dos n capacitores. Existindo ainda 
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a associação mista, composta por partes em série e partes em paralelo. (MUSSOI E VILAÇA, 

2000). Como mostra a equação 4, a seguir. 

Ceq = C1 + C2 + C3 + ...+ Cn    (4) 

 

2.4.1.1 Cálculo da capacitância para capacitor de placas paralelas 

 

Quando um capacitor está carregado, as placas contêm cargas de mesmo valor 

absoluto e sinais opostos, +q e –q. Entretanto, quando nos referimos à carga de um capacitor, 

fala-se de q, que é o valor absoluto da carga de uma das placas (q não é a carga total de um 

capacitor, que é sempre zero). Como as placas são feitas de material condutor, são superfícies 

equipotenciais: todos os pontos da placa de um capacitor possuem o mesmo potencial elétrico. 

Além disso, existe uma diferença de potencial entre as duas placas, representada por V. A 

carga q e a diferença de potencial V de um capacitor são proporcionais, como na equação 5: 

q = CV   (5) 

 

A constante de proporcionalidade C é chamada de capacitância do capacitor, seu valor 

depende da geometria das placas, mas não depende da carga nem da diferença de potencial. A 

capacitância é uma medida da quantidade de carga que precisa ser acumulada nas placas para 

produzir uma certa diferença de potencial entre elas. Quanto maior a capacitância, maior a 

carga necessária.  

 O cálculo da capacitância de um capacitor varia de acordo com a sua forma 

geométrica, no caso a área das placas A e a distância entre as placas d. Sendo, C diretamente 

proporcional a A e inversamente proporcional a d (HALLIDAY, 2010). Conforme a equação 

6: 

 

Pela equação pode-se verificar a capacitância C de um capacitor com armaduras 

paralelas e com um dielétrico constituído por uma camada de ar (cuja constante dielétrica K é 

igual a 1) (SPOLADORE, 2003). 
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2.4.2 Tipos de capacitores 

 

Existem muitos tipos de capacitores para as mais diversas aplicações. Os capacitores 

são classificados, geralmente, com relação ao material do seu dielétrico. Os tipos mais 

comuns são:  capacitores cerâmicos (disco cerâmico, tipo “plate” e multicamadas); 

capacitores de filme plástico (de poliéster, policarbonato, polipropileno e poliestireno); 

capacitores eletrolíticos de alumínio; capacitores eletrolíticos de tântalo e os capacitores 

variáveis (MUSSOI E VILAÇA, 2000). 

 

Capacitores cerâmicos 

 

Os Capacitores de disco cerâmico são capacitores cujo dielétrico é feito de material 

cerâmico, apresentam capacitâncias de média a baixa, na ordem de picofarads. São usados 

geralmente em circuitos que operam em alta frequência, onde o baixo fator de perdas e a alta 

estabilidade do valor da capacitância são importantes (MUSSOI E VILAÇA, 2000). 

Existem diversas séries de capacitores cerâmicos. Em aplicações onde se tolera uma 

certa variação da capacitância em função da temperatura, utiliza-se capacitores cerâmicos 

tipo uso geral. Quando o valor exato da capacitância não é importante e admite-se grande 

variação da temperatura, desde que o valor da capacitância não caia abaixo de um mínimo 

necessário, utilizam-se capacitores cerâmicos tipo GMV(mínimo valor garantido), onde a 

capacitância é no mínimo igual ao valor marcado no corpo do capacitor. Os capacitores 

cerâmicos tipo TC(temperatura compensada) são identificados pelas siglas NPO, CGO ou 

pela letra N seguida de um número. As siglas NPO e CGO indicam que o capacitor apresenta 

coeficiente de temperatura nulo, isto é, sua capacitância é estável e não se altera dentro de 

uma faixa ampla de variação de temperatura. A letra N seguida de um número indica que o 

capacitor tem um coeficiente de temperatura negativo, ou seja, a capacitância diminui com o 

aumento da temperatura e vice-versa (MUSSOI E VILAÇA, 2000). 

Dentre os principais capacitores cerâmicos estão o de plate e multicamadas. Plate é um 

tipo de capacitor cerâmico cujas principais vantagens e características são: tamanho ultra 

reduzido, grande estabilidade no valor da capacitância, baixo custo e uma estreita faixa de 

tolerância (+/-2% nos capacitores tipo TC). Os capacitores cerâmicos multicamadas 

(multilayer) são construídos a partir da superposição de finas camadas de material dielétrico 

cerâmico com metal depositado sobre suas superfícies formando uma espécie de “sanduíche”. 
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Daí a denominação de multicamadas. Apresentam baixas perdas, capacitância estável, alta 

resistência de isolação e alta capacitância em pequenas dimensões. A apresentação das 

características é semelhante aos outros tipos de capacitores cerâmicos (MUSSOI E VILAÇA, 

2000). 

 

Capacitores de filme plástico 

 

Os capacitores de filme plástico se caracterizam por apresentarem como dielétrico uma 

lâmina de material plástico (poliéster, polipropileno, poliestireno, policarbonato). Sua 

capacitância é da ordem de nanofarads. Apresentam as seguintes características: baixíssimas 

perdas no dielétrico, alta resistência de isolação, estabilidade da capacitância, baixa 

porosidade e consequente resistência à umidade (MUSSOI E VILAÇA, 2000). 

 

Capacitores eletrolíticos de alumínio 

 

Basicamente, todo capacitor é constituído de duas armaduras com um dielétrico entre 

estas. Embora este princípio também seja válido para os capacitores eletrolíticos, a principal 

diferença entre estes e os demais tipos de capacitores reside no fato de que um dos eletrodos - 

o cátodo é constituído de um fluído condutor - o eletrólito - e não somente uma armadura 

metálica como se poderia supor. O outro eletrodo, o ânodo, é constituído de uma folha de 

alumínio em cuja superfície é formada, por processo eletroquímico, uma camada de óxido de 

alumínio servindo como dielétrico. A preferência por capacitores eletrolíticos deve-se à sua 

alta capacitância específica (grandes valores de capacitância em volume relativamente 

reduzido) apresentando capacitâncias na ordem de microfarads (mF ou 10-6F). Como nos 

outros capacitores, sua capacitância é diretamente proporcional à área das placas e 

inversamente proporcional a distância entre ambas. Nos capacitores eletrolíticos esta distância 

é determinada pela espessura da camada de óxido formada sobre a folha de anodo. O óxido de 

alumínio apresenta, sobre os outros dielétricos, não somente a vantagem de poder ser obtido 

em filmes de muito menor espessura, mas também a propriedade de suportar altas tensões 

elétricas (MUSSOI E VILAÇA, 2000). 
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Capacitores Eletrolíticos de Tântalo 

 

Os Capacitores Eletrolíticos de Tântalo utilizam o óxido de tântalo como isolante e 

também são polarizados devido à existência do eletrólito. Os capacitores de óxido de tântalo 

são designados especificamente para aplicações em circuito impresso e que requeiram baixa 

corrente de fuga e baixo fator de perdas. Oferecem ainda: longa vida operacional; grande 

compacticidade (alta capacitância em volume relativamente reduzido); elevada estabilidade 

dos parâmetros elétricos. Geralmente estes capacitores trazem o valor de sua capacitância 

impressa diretamente no corpo, em microfarads (mF ou 10-6F) (MUSSOI E VILAÇA, 2000). 

 

Capacitores Variáveis 

 

Capacitores variáveis são aqueles que permitem que o seu valor de capacitância seja variado 

dentro de uma determinada faixa de valores. Geralmente são construídos com dielétrico de ar 

ou de filme plástico. e sua capacitância pode ser variada por meio de um eixo ou parafuso, no 

qual estão montadas as placas ou grupos de placas móveis. Um outro grupo de placas é fixo e 

é montado sobre um material isolante, o corpo ou chassi do componente. Estes capacitores 

são usados nos circuitos de sintonia, por exemplo. (MUSSOI E VILAÇA, 2000). 

 

2.4.3 Capacitor com um dielétrico 

 

 Um material dielétrico é um isolante elétrico (não-metálico) que exibe ou pode ser 

produzido de modo a exibir uma estrutura de dipolo elétrico; ou seja, a nível molecular ou 

atômico, existe uma separação entre as entidades positivas e negativas eletricamente 

carregadas. Como resultado das interações do dipolo com campos elétricos, os materiais 

dielétricos são utilizados em capacitores (CALLISTER, 2008). 

A capacitância depende, amplamente tanto da área A das armaduras que compõem o 

capacitor, quanto da distância d que separa uma armadura da outra, uma vez que ela é dada 

pela equação C= A\d. Todavia, há duas outras grandezas que também interferem e que fazem 

variar a capacitância: uma é a permeabilidade de vácuo(ɛo) e a outra, a constante dielétrica 

(Ke ou k). A capacitância é diretamente proporcional a essas grandezas. A constante Ke está 

na dependência da natureza do material que constitui um dielétrico (SPOLADORE, 2003). A 
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constante dielétrica é uma propriedade dos materiais de consideração fundamental no projeto 

de um capacitor (CALLISTER, 2008). 

Em 1837, o cientista francês Michael Faraday, a quem devemos o conceito de 

capacitância, foi o primeiro a analisar o que acontece com a capacitância quando o espaço 

entre as placas de um capacitor é preenchido por um material dielétrico (HALLIDAY, 2010). 

Usando duas armaduras separadas por ar, ligadas a uma bateria e a um voltímetro 

(SPOLADORE, 2003). Faraday constatou que a capacitância era multiplicada por um fator 

numérico k, que chamou de constante dielétrica do material isolante. Por definição, a 

constante dielétrica do vácuo é igual a unidade. Outro efeito da introdução de um dielétrico é 

limitar a diferença de potencial que pode ser aplicada entre placas a um valor Vmáx, 

conhecido como potencial de ruptura. Quando esse valor é excedido o material dielétrico 

sofre um processo conhecido como ruptura e passa a permitir a passagem de cargas de uma 

placa para a outra. A todo material dielétrico pode ser atribuída uma rigidez dielétrica, que 

corresponde ao máximo valor do campo elétrico que o material pode tolerar sem que ocorra a 

ruptura (HALLIDAY, 2010). 

Em relação aos dielétricos, dois fatores podem ser observados:  

1) carregando-se as armaduras de um capacitor (que estão separadas por ar ou vácuo) 

com a carga q1 de uma bateria e, em seguida, introduzindo-se um dielétrico de cerâmica, por 

exemplo, entre essas armaduras, a carga elétrica do capacitor aumenta, passando para q2, 

sendo então q2 > q1;  

2) carregando-se as armaduras de um capacitor (as quais se encontram separadas por 

ar ou vácuo), com a carga de uma bateria, a diferença de potencial entre os cabos das 

armaduras se matem em V1; introduzindo-se um dielétrico de cerâmica entre as armaduras, a 

diferença de potencial entre ambas diminui, passando para V2, sendo, então, V2 < V1 

(SPOLADORE, 2003). 

A capacitância de qualquer capacitor pode ser escrita como na equação 7: 
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Onde  tem dimensão de comprimento. Assim, por exemplo,  = A\d para um 

capacitor de placas paralelas. Faraday descobriu que no caso em que um dielétrico preenche 

totalmente o espaço entre as placas, de modo que a equação 7 se torna a equação 8: 

= , 

Onde Car é o valor da capacitância com apenas ar entre as placas. Em uma região 

totalmente preenchida por um material dielétrico de constante dielétrica , a permissividade 

do vácuo  deve ser substituída por  em todas as equações (HALLIDAY, 2010). 
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Capítulo 3 

 

Metodologia 
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Neste capítulo, serão apresentados os materiais e a metodologia experimental 

empregados no processo de obtenção e caracterização das fitas dielétricas de diatomita 

produzidas através do processamento tape casting, assim como a produção do capacitor 

(protótipo). Abaixo, serão mostrados em fluxograma (figura 5) os procedimentos adotados e 

caracterizações realizadas no presente projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÓ(DIATOMITA) 

PARTICULOMETRIA, MEV, 
FTIR, FRX e DRX 

 

 

LIGANTE + 
PLASTIFICANTE+ 

ANTIESPUMANTE 

MOAGEM 24H 

MOAGEM 48H 

COLAGEM T=25C; 
V=6mm\min 

ENSAIO 
REOLÓGICO 

SECAGEM 24H; 
T=25C 

 

CALCINAÇÃO 

0 C À 600 C; 0,5C\min 

 

SINTERIZAÇÃO À 1000°C; 1150°C e 1250°C. 
Taxa de aquecimento 5°C\ min 

Tempo de isoterma: 1h 

 

FITA SINTERIZADA-  

DRX, MEV, DENSIDADE\POROSIDADE 

DISPERSANTE + H2O 

FITA À VERDE-  

ATD\TG, DRX, FRX, MEV 
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3. Materiais de Partida 

 

Para produção da suspensão foi utilizado pó de diatomita; o dispersante (ultrarenex NP  

95); o ligante (Clariant); o plastificante (Álcool iso-propílico); sulfactante; anti-espumante 

(liofoam 148); e como solvente foi utilizada água destilada. 

A diatomita utilizada é proveniente de barra de Punaú, munícipio de Rio do Fogo no 

Estado do Rio Grande do Norte, com tamanho de partícula entre 10 a 100 micro. Segundo 

Silva et. All, 2009, a diatomita utilizada possui alto teor de sílica, acima de 80% de sua 

composição, e apresenta densidade aparente após processo de calcinação variando de 

0,12g\cm³ a 0,5g\cm³. 

Na tabela 1 estão listados os materiais utilizados na formulação das suspensões 

estudadas, suas funções na suspensão e a porcentagem em massa destes componentes na 

suspensão. 
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Tabela 1- Materiais de Partida, funções e porcentagem em massa na composição da 

barbotina.  

Materiais utilizados Função Composição 

(% em massa) 

Diatomita Cerâmica 

(Precursor) 

29% 

Renex Dispersante 2,14% 

Anti-espumante liofoam 148 Redução de bolhas 0,25% 

Emulsão acrílica-Clariant Ligante 25,23% 

Álcool Iso-propílico Plastificante 1,01% 

Sulfactante Ativador de superfície 0,51% 

Água Solvente 41,86% 

 

Fonte: O autor. 

A composição utilizada e estudada foi obtida através de testes de suspensões 

realizados anteriormente. 

 

3.1 Caracterização da diatomita 

 

Um método de análise geralmente não é suficiente para caracterizar um material 

diatomáceo, tal que se faz necessário o emprego de vários métodos (G. P. Souza et al, 2003). 

Para a caracterização da diatomita, foram utilizadas as seguintes técnicas: Análise de 

distribuição de tamanho de partícula, FRX, DRX, MEV, FTIR e dilatometria.   

Na análise por  espectroscopia de infravermelho com transformada em Fourier (FTIR), a 

molécula para reagir com radiação infravermelho,  deve ter um momento dipolar permanente 

e deve vibrar sobre uma ligação química (mudando o comprimento ou o ângulo da ligação), 

ou rotacionar sobre um eixo perpendicular à ligação. Esta é a reação de radiação com estas 

vibrações e rotações que originam o surgimento das bandas de absorção no espectrograma. 

Uma molécula absorverá energia sempre que: a frequência da radiação for igual à frequência 

de vibração natural da molécula; e devido o seu movimento vibracional ou rotacional cause 

variação do momento dipolar. O momento dipolar é determinado pela posição dos centros de 

gravidade das cargas elétricas, positiva e negativa, na forma de vibração. Dependendo da 
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vibração teremos um campo elétrico oscilante, ocorrendo absorção de energia radiante nas 

frequências de vibração (FIORINI, 2000). 

A composição química da diatomita foi determinada por fluorescência de raio-X. A 

análise mineralógica qualitativa foi feita por difração de raios X. A caracterização 

morfológica do material diatomáceo foi feita por microscopia eletrônica de varredura, com 

mapeamento de elementos por EDS. 

 

3.2 Preparo da barbotina 

 

O procedimento para o preparo das suspensões é composto por duas etapas principais. Na 

primeira etapa, foram misturados o pó de diatomita, o solvente e o dispersante, e após a 

mistura desses componentes foi realizada a moagem em moinho de bolas, a uma velocidade 

de 46 rpm, por 24h. Na segunda etapa, o ligante, o plastificante, o sufactante e o anti-

espumante foram adicionados em quantidades apropriadas, e foi realizada novamente a 

moagem no moinho de bolas durante 48h. O fluxograma (figura 6), abaixo, mostra as etapas 

para obtenção da barbotina. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 
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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 

(ARAÚJO, 2016). 

 

3.3 Reologia 

 

A caracterização das suspensões foi realizada por meio de medidas de viscosidade em 

viscosímetro modelo HaakeMars da ThermoScientific 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 obtenção de informação do 

comportamento reológico da suspensão durante a colagem (ARAÚJO, 2016). 

 

3.4 Colagem de fitas 

 

 Para a conformação das fitas foi utilizado o equipamento Table Top Tape Casting 

Machine TTC-1200(Tape castingWarehouse, Inc.), figura 7, com um sistema de lâmina 

(doctorblade), a uma velocidade constante e em temperatura ambiente. 

Figura 7- Imagem com a vista superior do equipamento Table Top Tape CathingMachine. 

 

Fonte: O autor. 
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Os parâmetros de colagem, tais como altura da lâmina niveladora em relação à 

superfície coletora e a velocidade com que desliza sob a lâmina, foram ajustados em função 

da espessura da fita pretendida. Quanto à suspensão, a condição para a colagem foi a de que 

não deformasse por gravidade após a colagem. Os tapes foram mantidos no equipamento para 

a secagem por 24h, sendo, em seguida, removidos (ARAÚJO, 2016). 

A altura da lâmina niveladora em relação a superfície coletorada foi ajustada em 0,5 

mm de espessura, e a velocidade de arraste da suspensão utilizada foi a velocidade  constante 

de 6mm\min do equipamento de Table Top Tape CasthingMachine, em temperatura ambiente.  

 

3.5 Caracterização da fita verde 

 

Para a caracterização (composição, estrutura, morfologia, perda de massa) da fita verde, 

foram realizadas as análises de DRX, FRX, MEV e ATD\ATG. A difração de raio-x foi feita 

no equipamento SHIMADZU, modelo XRD7000, utilizando uma faixa angular padrão de 10° 

a 80°, com uma velocidade de varredura lenta Rietveld: 1°\minuto. Na fluorescência de raio-

X foi utilizado o equipamento Shimadzu, modelo EDX 720. A caracterização morfológica do 

material foi feita por microscopia eletrônica de varredura, onde feito mapeamento de 

elementos por EDS. 

Foi realizado uma análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD\ATG) no 

laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais Cerâmicos (LaPFiMC), para que fosse 

observada a máxima temperatura para a  eliminação de todos os orgânicos presentes na fita 

cerâmicas. Para a realização do ensaio foi utilizado o equipamento 

SimultaneousDifferentialThermogravimetricAnalyzer DTG-60H Shimadzu Corporation, 

Kyoto – Japan.  Foi adotada uma faixa de temperatura de 30 a 1000 ºC sob uma atmosfera de 

argônio, a uma taxa de aquecimento de 10 C\min e vazão de 50 mL\min. 
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3.6 Eliminação dos orgânicos 

 

Antes do processo de sinterização da fita à verde, foi feita a calcinação em um forno tipo 

mufla EDG-3P-S 7000 com uma taxa de aquecimento constante de 0,5 ºC\min até a 

temperatura de 600 ºC para a eliminação gradual de orgânicos, evitando o surgimento de 

trincas. A temperatura de 600 ºC foi escolhida com base na análise de ATD\ATG, que 

mostrou que o material apresenta grande perda de massa de 200 ºC até uma temperatura de 

600 ºC.  

 

3.7 Sinterização 

 

Após a eliminação dos orgânicos, foram realizadas sinterizações em um forno tipo mufla 

com uma taxa de aquecimento constante de 5 °C\min nas temperaturas de 1000°C, 1150°C e 

1250°C, com um patamar de 60 min. Após a sinterização, a amostra foi resfriada até a 

temperatura ambiente. 

3.8 Caracterização das Fitas sinterizadas 

 

Após sinterizados, as amostras foram caracterizadas através da análise por difração de 

raio-X, e medidas de densidade e porosidade. 

 

3.8.1 Difratometria de raio-X 

 

Para determinação da análise mineralógica qualitatita, foi realizada a difração de raio-x, 

no equipamento SHIMADZU, modelo XRD7000, utilizando uma faixa angular padrão de 10° 

a 80°, com uma velocidade de varredura lenta Rietveld: 1°\minuto. 
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3.8.2 Determinação de densidade e porosidade aparente 

 

A densidade e a porosidade foram realizadas em três amostras. Essa determinação foi 

realizada utilizando 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 (9) e (10). Para a realização do procedimento, as amostras foram 

pesadas utilizando uma balança Shimadzu AUW 220D. Foram pesadas as amostras secas, e 

dentro do béquer, ainda imersas(Mi); que foram retiradas, levemente secas (retirando o 

excesso de água) e novamente pesadas (Mu). A densidade aparente é medida em g\cm³ e a 

porosidade em porcentagem. O cálculo dessas grandezas pode ser realizado através das 

equações a seguir (ARAÚJO, 2015). 

 

 

 

 

3.8.3 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Para as amostras sinterizadas, foi realizado a caracterização microestrutural e 

comparadas com a microestrutura da fita verde, avaliando porosidade e homogeneidade. O 

equipamento utilizado para realização do MEV foi HITACHI, modelo TM 3000. 

 

3.9 Determinação das propriedades elétricas do capacitor (protótipo) cerâmico de 

diatomita (fita a verde) 

 

Para determinação das propriedades elétricas foi construído um capacitor (protótipo) com 

duas placas condutoras de aço inox e a fita dielétrica (a verde) a base de diatomita, através de 
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tape casting, entre as placas. As espessuras das amostras do material dielétrico foram medidas 

utilizando o paquímetro, os valores obtidos para as amostras são mostrados na tabela 2. 

Tabela 2- Espessura das amostras.  

Amostras Espessura (m) 

1 5,3 x 10 -4 

2 5,4 x 10 -4 

3 5,1 x 10 -4 

4 5,6 x 10 -4 

Fonte: O autor. 

As medidas elétricas foram realizadas utilizando uma ponte elétrica (HP modelo 4262 

A LCR METER Hewlett-Packard). Foram obtidas as medidas elétricas de capacitância 

(picofarad), onde foi obtido também o fator de qualidade do capacitor, e a resistência elétrica. 

As medidas foram realizadas conforme o aparato apresentado na figura 8. Com base nos 

valores obtidos de capacitância, e sendo conhecido a área do material dielétrico e a distância 

entre as placas, foi calculado a constante dielétrica do material para cada amostra em 

diferentes frequências, com base na equação 11. 

C = KεoA / d (11) 

Figura 8- Aparato para medição das propriedades elétricas da fita verde.  

 

Fonte: O autor. 
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Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados das análises feitas com o pó de 

diatomita, e das fitas verde e sinterizadas; como também, dos resultados obtidos das medidas 

elétricas do capacitor dielétrico com a fita verde. 

 

4.1 Estudo das propriedades do pó de diatomita  

 

4.1.1 Análise particulométrica a laser. 

 

A figura 9 apresenta a curva de distribuição de tamanho de partícula do pó de diatomita. 

A curva de distribuição normal, aproximadamente, mostrou os seguintes valores para D(10), 

D(50) e D(95), respectivamente: 6,12 µm; 25,69 µm e 123,4µm. E, foi obtido um tamanho 

médio de partícula igual a 51,73 µm. O pó analisado apresenta muitos aglomerados de 

partículas. 

Figura 9- Curva de distribuição de tamanho de partícula do pó de diatomita. 

 

 

Fonte: O autor. 
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4.1.2 Espectroscopia de infravermelho com transformada com transformada de 

Fourier (FTIR). 

 

A figura 10 apresenta o espectrograma da diatomita, no qual se tem a intensidade 

(absorção ou transmitância) versus comprimento de onda. No espectrograma é possível 

observar duas bandas de absorção em um comprimento de onda aproximadamente em 1100 λ 

e 750 λ. A banda de 750 λ pode representa uma ligação de Si-O. 

Figura 10- Espectroscopia de infravermelho com transformadas de Fourier. 

 

Fonte: O autor. 

4.1.3 Análise por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 

As figura 11 e 12  mostra as micrografias eletrônicas do pó de diatomita, que revelaram a 

presença de esqueletos de diatomáceas de algumas espécies encontradas. Segundo Silva et 

al.(2009), a diatomácea, como pode ser observado na figura 11, possui formato navicular 

contendo orifícios circulares, que indica a propriedade filtrante desses materiais. Já, a figura12 

mostra o esqueleto de diatomita com formato tubular e com cavidades retangulares. A 

diatomita apresentou bastante porosidade. 
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Figura 11- Micrografia eletrônica de varredura da diatomita.- Morfologia navicular  

 

Fonte: O autor. 

Figura 12- Micrografia eletrônica de varredura da diatomita- Morfologia tubular. 
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Fonte: O autor. 

Em geral, a diatomita apresenta diâmetros pequenos (<10 μm), em sua grande maioria, e 

uma morfologia tubular com poros, característica predominante destes materiais (PERGHER 

et al., 2009). 

A figura 13 apresenta a identificação dos elementos químicos e o mapeamento realizado 

por EDS, mostrando que a maior composição da diatomita é constituída de óxido de silício.  

Figura 13- Mapeamento da Diatomita por EDS, aumento 2000 X. 

 

 

Fonte: O autor. 

 



55 
 

 

4.1.4 Análise por difração de raio-X (DRX) 

 

A figura 14 representa o difratograma da diatomita analisada, mostrando que apesar de 

ser uma sílica predominantemente amorfa, a diatomita apresentou picos cristalinos referente 

ao óxido de silício e ao alumínio. 

Figura 14- Difratograma da diatomita. 

 

Fonte: O autor. 

 

4.1.5 Análise por fluorescência de raio-X (FRX) 

 

A tabela 3 apresenta a composição química da diatomita (%), determinada através da 

fluorescência de raio-X. Os resultados indicam uma predominância de sílica (86,364%), ferro 

(6,112%) e alumínio (5,009%). Quimicamente, a diatomita apresenta alto teor de sílica e 

baixo teor de impurezas, como: titânio, bário, cálcio, enxofre, potássio, cromo e manganês.  

 

 

 

1
1 
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2- Alumínio 
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Tabela 3- Composição química da diatomita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor 

 

4.1.1 Análise dilatométrica 

 

A figura 15 apresenta a análise dilatométrica do pó de diatomita realizada até a 

temperatura de 1500°C. O resultado mostra inicialmente entre as temperaturas de 0°C à 

100°C a saída da parafina, usada na compactação da amostra de diatomita. O diatomita sofre 

uma expansão entre as temperaturas de 100°C a 200°C, aproximadamente, apresentando em 

seguida uma pequena contração. Em seguida, volta a se expandir, sofrendo pequenas 

contrações, até a temperatura de aproximadamente 800°C. A partir dessa temperatura, o 

material sofre uma contração mais acentuada e posteriormente apresenta alternâncias de 

pequenas expansões e contrações, e a mantém até 1300°C. A partir de 1300°C, 

aproximadamente, o material começa se expandir até 1500°C. 

 

 

 

 

 

Elementos químicos Percentual na composição 

Si 86.364 % 

Fe 6.112 % 

Al 5.009 % 

Ti 1.268 % 

Ba 0.645 % 

Ca 0.160 % 

S 0.148 % 

K 0,132% 

Cr 0,093% 

Mn 0,067% 
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Figura 15- Curva dilatométrica da diatomita. 

 
Fonte: autor. 

 

4.2 Estudo da propriedade reológica da barbotina 

 

A figura 16 mostra uma relação viscosidade-taxa de cisalhamento para a suspensão 

com 29% em massa de diatomita. Como se pode observar, a viscosidade é alta próximo ao 

estado de repouso e decresce com a velocidade de escoamento, mostrando um comportamento 

pseudoplástico. Dessa maneira, durante o processo de colagem, a barbotina pseudoplástica 

escoa com facilidade no início e, assim que o filme é produzido, a viscosidade aumenta e a 

superfície do filme se mantém nivelada, antes da evaporação do solvente. (HOTZA, 1997).  
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Figura 16- Viscosidade em função da taxa de cisalhamento da suspensão produzida a 

partir de diatomita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O autor. 

 

4.3 Análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD\ATG) da Fita à Verde 

 

A curva gravimétrica, figura 17, relativa à fita de diatomita à verde, mostra que o material 

apresenta uma perda brusca de massa entre 200 °C a 500 °C, correspondente à saída do 

material orgânico constituinte da barbotina para obtenção da fita a verde através do processo 

de tape casting. A partir de 500 °C, a perda de massa começa a se estabilizar, atingindo o seu 

mínimo em 900°C, essa perda de massa corresponde à saída do enxofre presente nas amostras 

de diatomita.  
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Figura 17- Análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD\ATG). 
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Fonte: O autor. 

 

4.4 Estudo da estrutura, morfologia e microestrutura das fitas à verde 

 

4.4.1 Análise por difração de raio-x (DRX). 

 

A figura 18 apresenta o difratograma da fita verde de diatomita produzida, mostrando 

similaridade com o difratograma do pó de diatomita, figura 14, de modo que, apesar da 

diatomita ser uma sílica predominantemente amorfa, apresentou picos referentes ao óxido de 

silício e ao alumínio.  
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Figura 18- Difratograma da fita verde de diatomita. 

 

Fonte: O autor. 

 

4.4.2 Análise por fluorescência de raio-x (FRX) 

 

A tabela 4 apresenta a composição química determinada por fluorescência de raio-x da 

fita verde produzida a partir do pó de diatomita. Os resultados mostram a mesma composição 

que foi observada no pó de diatomita que indicam uma predominância de sílica, ferro e 

alumínio. Quimicamente, a diatomita apresenta alto teor de sílica e baixo teor de impurezas, 

como: titânio, bário, cálcio, enxofre, potássio, cromo e manganês 
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Tabela 4- Composição química da fita verde de diatomita. 

Elementos químicos Percentual na composição 

Si 86.013 % 

Fe 5.571 % 

Al 5.525 % 

Ti 1.444 % 

Ba 0.703 % 

S 0.569 % 

Cr 0.090 % 

Mn 0.084 % 

 

Fonte: O autor. 

A figura 19 mostra a micrografia eletrônica da fita à verde de diatomita produzida por 

tape casting, que revela a homogeneidade da fita, como também, a presença de esqueletos de 

diatomáceas de algumas espécies encontradas. Têm-se morfologias distintas: no formato 

tubular, figura 20, e no formato navicular, figura 21. É possível também observar a presença 

de vazios na microestrutura da fita a verde, constituindo uma de suas principais propriedades.  
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Figura 19- Micrografia eletrônica da fita de diatomita à verde produzida por tape casting com 

aumento de 2 500 X.  

 

Fonte: O autor. 

Figura 20- Micrografia eletrônica da fita de diatomita à verde produzida por tape casting -

Morfologia tubular com aumento de 5 000X. 

 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 21- Micrografia eletrônica da fita de diatomita à verde produzida por tape casting -

Morfologia navicular com aumento de 5 000X. 

 

 

Fonte: O autor. 

4.5 Efeito da temperatura de sinterização na estrutura, morfologia e microestrutura das 

fitas sinterizadas. 

 

4.5.1. DRX 

 

A figura 22 apresenta os difratogramas das fitas sinterizadas a 1000 ºC, 1150 ºC e 

1250 ºC. De acordo com o difratograma apresentado, é possível identificar que a fase 

cristobalita se manteve durante as sinterizações em diferentes temperaturas. O caráter amorfo 

da sílica também se manteve, apresentando também picos de cristalinidade referentes às 

impurezas de quartzo, presentes no material, particularmente para as temperaturas de 1000 ºC 

e 1150 ºC.  A fita sinterizada na temperatura de 1150°C mostra uma estrutura mais amorfa do 

que as sinterizadas  nas temperaturas de 1000°C e 1250°C, o que caracterizar mudanças na 

estrutura do material durante os processos de sinterização. Neste caso, entre as temperaturas 

de 1150°C a 1250 ºC tem-se transformações alotrópicas do material, onde a fase quartzo 

hexagonal se transforma em cristobalita tetragonal (cristalina). Essas transformações 

  (d) 
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alotrópicas que ocorrem  no material caracteriza o seu comportamento dilatométrico entre as 

temperaturas de 1000°C à 1300°C, figura 15,o qual mostra alternância de pequenas expansões 

e contrações do material. 

Essas mudanças na estrutura do material durante as diferentes temperaturas de 

sinterização podem ser justificadas pela estrutura da sílica, que constitui mais de 80% da 

diatomita. Estruturalmente, a sílica consiste em uma rede tridimensional gerada quando todos 

os átomos de oxigênio localizados nos vértices de cada tetraedro são compartilhados por 

tetraedros adjacentes. Se esses tetraedros forem arranjados de uma maneira regular e 

ordenada, uma estrutura cristalina será formada. Existem três formas cristalinas polimórficas 

principais para sílica: quartzo, cristobalita e tridimica. As estruturas são relativamente 

complicadas. CALLISTER, 2008). 

 

Figura 22- Difratogramas das fitas sinterizadas a 1000°C, 1150°C e 1250°C.  
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Fonte: O autor. 

4.5.2. FRX 

 

A tabela 5 apresenta a composição química das fitas sinterizadas. As mesmas 

apresentam alto teor de sílica em sua composição, já que a diatomita é composta por mais de 

80% de sílica. Apresentam também em menor percentual alumínio e ferro, assim como outros 

elementos químicos como titânio, bário, zircônio, tugstênio, cobre e cromo, presente em 
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percentuais bem baixos, o que caracterizam como impurezas presentes na diatomita. Como é 

possível observar (Tabela 5), o enxofre não está presente na composição química das fitas 

sinterizadas, quando comparado com a composição química da diatomita (Tabela 3) e da fita à 

verde (Tabela 4), justificando assim a sua liberação durante a análise térmica entre as 

temperaturas de 500°C a 900°C. 

Tabela 5- Composição química das fitas sinterizadas de diatomita. 

Elemento químico Percentual presente na 

composição 

Si 81,051 % 

Al 7.631 % 

Fe 7.550 % 

Ti 1.290 % 

Ba 0.943 % 

Zr 0.557 % 

W 0.507 % 

Cu 0.363 % 

Cr 0.109 % 

 

Fonte: O autor. 

4.5.3. MEV 

 

As figuras 23, 24 e 25 apresentam as micrografias eletrônicas das fitas sinterizadas nas 

temperaturas de 1000°C, 1150°C e 1250°C. As micrografias mostram que houve uma redução 

significativa da porosidade com o aumento da temperatura de sinterização das fitas de 

diatomita à verde. A fita sinterizada a 1000 ºC, figura 23, apresenta uma elevada quantidade 

de poros, havendo uma grande redução dessa porosidade quando comparada com as fitas 

sinterizadas nas temperaturas de 1150 ºC, figura 24, e 1250 ºC, figura 25. Entretanto, observa-

se que houve um pequeno aumento no tamanho dos poros para a fita sinterizada a 1250°C, 

quando comparada a sinterizada a 1150°C. Tal fato pode explicado através das 

transformações alotrópicas do quartzo (hexagonal) para cristobalita (tetragonal), com o 

aumento da temperatura, pois a estrutura da cristobalita apresenta uma maior porosidade que 

o quartzo, uma vez que, a estrutura hexagonal do quartzo apresenta um maior fator de 
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empacotamento atômico, ou seja, os átomos estão mais densamente compactados que a 

tetragonal, que apresenta um menor fator de empacotamento atômico. 

Figura 23- Micrografia eletrônica da fita de diatomita sinterizada na temperatura de 1000 ºC, 

com aumento de 1000 X. 

 

Fonte: O autor. 

Figura 24- Micrografia eletrônica da fita de diatomita sinterizada na temperatura de 1150 ªC, 

com aumento de 1000 X. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 25- Micrografia eletrônica da fita de diatomita sinterizada na temperatura de 1250 ªC, 

com aumento de 1000 X. 

 

Fonte: O autor. 

 

A porosidade presente nas fitas de diatomita, mesmo após os processos de sinterização 

em diferentes temperaturas deve-se a uma característica típica da diatomita. 

Esses poros podem ou não estar em contato com a superfície do material. Ou seja, eles podem 

ter conexão com o exterior. Os poros conectados com a superfície são denominados abertos. 

Poros não conectados com a superfície são denominados fechados, mesmo que eles estejam 

conectados internamente. Estes poros fechados podem ser causados pelo fechamento de poros 

abertos, devido à evolução da sinterização, que no decorrer do processo, a porosidade que no 

início era toda praticamente aberta, vai diminuindo de volume e certas conexões desaparecem. 

Os poros vão se isolando, e a conexão com o exterior tende a desaparecer.  

Os materiais de porosidade aberta têm uma de suas aplicações na fabricação de filtros, 

já os de porosidade fechada são empregados também como materiais isolantes (SCHULLER 

et al., 2008). 

A figura 26, 27 e 28 apresenta as micrografias das fitas de diatomita sinterizadas nas 

temperaturas de 1000°C, 1150° e 1250°C. As micrografias apresentadas com um aumento de 

2500 X indicam que a morfologia da diatomita com formatos navicular e tubular se manteve 

após a sinterização das fitas em temperaturas diferentes. 
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Figura 26- Micrografia da fitas sinterizada de diatomita na temperatura de 1000°C, com 

aumento de 2 500 X. 

 

Fonte: O autor. 

 

Figura 27- Micrografia da fitas sinterizada de diatomita na temperatura de 1150°C, com 

aumento de 2 500 X. 

 

Fonte: O autor. 
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Figura 28- Micrografia da fitas sinterizada de diatomita na temperatura de 1250°C, com 

aumento de 2 500 X. 

 

Fonte:O autor. 

 

4.6 Efeito da temperatura de sinterização nas propriedades físicas da fita sinterizada 

 

A figura 29 mostra os resultados obtidos das medidas de porosidade pelo princípio de 

Arquimedes, para as fitas sinterizadas nas temperaturas de 1000°C, 1150°C e 1250°C. A fita 

cerâmica apresentou-se bastante porosa para uma temperatura de sinterização a 1000°C, já 

quando sinterizada a uma temperatura de 1150°C, essa porosidade é reduzida, voltando 

novamente a aumentar para uma temperatura de sinterização de 1250°C, o que pode ser 

observado também nas micrografias das fitas sinterizadas a 1000°C, 1150°C e 1250°C 

(figuras 23, 24 e 25).  Adicionalmente, na análise dilatométrica da diatomita (figura 15) 

realizada até uma temperatura de 1500°C, o material se caracteriza por apresentar grandes 

expansões com o aumento de temperatura, apresentando apenas pequenas contrações de suas 

dimensões, ao longo da análise. Tal fato pode justificar a presença de porosidades bastante 

elevada do material,após as sinterizações realizadas.  
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Figura 29- Porosidade (%) das fitas sinterizadas a 1000°C, 1150°C e 1250°C. 

 

Fonte: O autor. 

A figura 30 mostra os resultados das medidas de densidade obtidas pelo princípio de 

Arquimedes, para as fitas sinterizadas nas temperaturas de 1000°C, 1150°C e 1250°C. O 

resultado mostra uma redução da densidade do material com o aumento de temperatura. 

Como é possível observar, a densidade da fita sinterizada a 1250°C é inferior a da fita 

sinterizada a 1150°C, isso ocorre devido às transformações alotrópicas que ocorrem no 

material entre as temperaturas de 1150°C e 1250°C. A fase do quartzo presente na fita 

sinterizada a 1150°C apresenta uma densidade de 2,65 g\cm³, já a fase cristobalita, presente 

na temperatura de 1250°C, possui uma densidade de 2,33 g/cm³.  

As sílicas, que correspondem a mais de 80% da diatomita, apresentam-se como uma 

estrutura aberta; ou seja, os átomos não estão densamente compactados uns aos outros. Como 

consequência disso, essas sílicas cristalinas possuem massas específicas relativamente baixas 

(CALLISTER, 2008).  
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Figura 30- Densidade das amostras sinterizadas a 1000°C, 1150°C e 1250°C 

 

Fonte: O autor. 

 

4.7 Análise das propriedades dielétricas da fita à verde num capacitor cerâmico 

(protótipo). 

 

Os resultados mostraram que o capacitor construído com a fita de diatomita, à verde, 

apresenta valores mais altos de capacitância para baixas frequências, porém o fator de 

qualidade ainda é baixo desse capacitor, o que aumenta o fator de perdas devido à existência 

de uma corrente de fuga. Entretanto, ele apresenta um comportamento inverso ao que ocorre 

com a maioria dos capacitores cerâmicos, que são, geralmente, usados em circuitos que 

operam em alta frequência, onde o baixo fator de perdas e a estabilidade do valor de 

capacitância são importantes. A resistência em paralelo é inversamente proporcional à 

capacitância, de modo que quanto maior são os valores de capacitância para uma dada 

frequência, menor serão os valores de resistência em paralelo do capacitor. O capacitor 

apresenta uma capacitância baixa, semelhante ao que ocorre com a maioria dos capacitores 

cerâmicos, que apresentam resistência de média a baixa, na ordem de picofads. Os valores 

médios das capacitâncias para as diferentes freqüências estão apresentados na figura 31. Os 

resultados indicam que as medidas de capacitância foram maiores para baixas freqüências. 
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Figura 31- Frequência x Capacitância 

 

Fonte: O autor. 

  Com base nos resultados das constantes dielétricas, também, foram obtidos os 

valores médios das constantes dielétricas do material para cada freqüência, como é possível 

observar na figura 32, o material apresentou constantes dielétricas maiores para baixas 

freqüências. 

Figura 32- Frequência x Constante dielétrica 

 

Fonte: O autor. 
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A constante dielétrica é uma propriedade fundamental do material dielétrico, sendo 

independente da geometria do condutor (SPOLADORE, 2003). Os valores das constantes 

dielétricas apresentados pela fita verde de diatomita se aproxima dos valores de alguns 

dielétricos já utilizados como a cerâmica titânia que apresenta uma constante dielétrica da 

ordem de 130. 

Os resultados das medidas elétricas do capacitor cerâmico (protótipo) estão no anexo 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

 

Conclusão 
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Diante dos resultados obtidos e discutidos neste trabalho, podem-se relacionar as 

seguintes conclusões para o estudo realizado. 

A porosidade é uma característica típica dessa matéria prima utilizada na produção da 

fita, o que justifica a presença dessa característica em todas as etapas do processo, desde a 

produção da fita à sinterização, em diferentes temperaturas. 

A análise dilatométrica da diatomita mostrou elevadas expansões do material com o 

aumento de temperatura, apresentando pequenas contrações.  

O material apresentou transformações alotrópicas durante as sinterizações realizadas 

com as fitas cerâmicas, onde o quartzo que apresenta uma estrutura hexagonal se transforma 

em cristobalita, que apresenta uma estrutura tetragonal. Essas transformações influenciaram 

significativamente nas propriedades do material, como densidade e porosidade. 

A morfologia da diatomita nos formatos navicular e tubular se manteve durante todo o 

processo de produção da fita à sinterização, em diferentes temperaturas.  

As medidas elétricas realizadas para o capacitor (protótipo) construído com a fita 

verde de diatomita apresentaram valores maiores de capacitância e de constante dielétrica 
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para baixa frequência, porém o fator de qualidade do capacitor é baixo, devido à presença de 

material orgânico no material.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Otimização da fita cerâmica a base de diatomita através do processo tape casting, de 

modo a melhorar suas propriedades de resistência mecânica e dielétricas. 

 Estudo da sinterização das fitas de diatomita, à verde, obtidas por tape casting, e sua 

estrutura e propriedades. 

 Estudar a adição de outros materiais à diatomita para melhorar as propriedades 

mecânicas e dielétricas da fita obtida por tape casting. 

 Obtenção e caracterização de um capacitor de multicamadas.   
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ANEXO 

Tabela 1- Medidas elétricas do capacitor construído com fita de diatomita. 

Amostra Frequência  Capacitância 

(pF) 

Fator de 

qualidade 

Resistência 

(Ω) 

Constante 

Dielétrica 

(K) 

 

1 

120Hz 

1KHz 

10KHz 

551 

265 

71,6 

0,446 

0,889 

0,763 

1180 x 10³ 

575 x 10³ 

179 x 10³ 

140,38 

67,51 

18,24 

 

2 

120Hz 

1KHz 

10KHz 

301 

145,7 

48,5 

0,532 

1,020 

0,962 

2,73 x10
6 

1228 x 10³ 

328 x 10³ 

78,13 

37,82 

12,585 

 

3 

120Hz 

1KKz 

665 

336 

0,361 

0,847 

746  x 10³ 

416 x 10³ 

163,03 

82,37 
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10KHz 91,2 0,714 128,7 x 10³ 22,355 

 

4 

120Hz 

1KHz 

10KHz 

422 

215 

66 

0,592 

1,087 

0,901 

2,13 x10
6 

918 x 10³ 

222 x 10³ 

113,6 

57,875 

17,765 

 


