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RESUMO 

A tendência atual na pesquisa e fabricação de novas cerâmicas avançadas e estruturais 

parece privilegiar o uso de pós de alta pureza e ultrafinos combinados com menor tempo 

e temperatura de sinterização. Composições com aditivos óxidos (Cu2O, CuO, TiO2, 

MgO, B2O3, SiO2, K2O, Na2O, Li2O, ZrO2, ZnO) e cinza do bagaço da cana (CBC) foram 

preparadas juntamente com alumina para avaliar o efeito dos mesmos como auxiliar de 

sinterização, e por seguinte foram produzidas fitas cerâmicas por tape casting com a 

formulação mais promissora. Quase todos os compósitos apresentaram densificação 

abaixo de 1100 ° C. Os valores de densidade mais altos (~ 95%) foram obtidos para 

composições baseadas respectivamente em borossilicato (F3 e F7) e soda vidros de cal 

(F8), contendo Na no precursor em pó, e F1, F2, F3 tendo TiO2 e Cu2O como precursores, 

e por final a composição com 10% da cinza do bagaço de cana-de-açúcar (CBC). 

Amostras F5 (baseado em K), F9 (sem K ou Na no precursor em pó de vidro) e F4 

apresentaram morfologia irregular com a presença de porosidade intergranular. As 

composições F6, F7 e F8 apresentaram morfologias uniformes correspondente a 

densificação. E finalmente, a partir da mistura de alumina com resíduo CBC (AR), isto é, 

com adição de partículas de reforço, sinterizadas a 1200ºC, foi escolhida para a produção 

das fitas cerâmicas. A suspensão cerâmica apresentou um decréscimo da viscosidade com 

o aumento da taxa de cisalhamento, o que caracteriza um comportamento pseudoplástico, 

permitindo a obtenção de fitas com superfícies homogêneas e planas. O valor da TRF 

(Tensão de Ruptura à Flexão) média foi de 20,14 MPa para os laminados com 6 camadas 

produzidos a partir das fitas. 

Palavras-chave: CBC, Alumina, Auxiliar de Sinterização, Densificação.  
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ABSTRACT 

The current trend in the research and manufacture of new advanced and structural 

ceramics seems to favor the use of high purity and ultrafine powders combined with 

shorter sintering time and lower sintering temperature. Compositions with oxides aides 

(Cu2O, CuO, TiO2, MgO, B2O3, SiO2, K2O, Na2O, Li2O, ZrO2, ZnO) and the sugarcane 

bagasse ashes waste (CBC) were prepared with alumina to evaluate the effect of the 

sintering, density, hardness and microstructural. Thereafter ceramic tapes were produced 

by tape casting with the most promising formulation. Almost all of the composites 

showed densification below 1100 ° C. Higher density values  (~ 95%) were obtained for 

compositions based respectively on borosilicate (F3 and F7) and soda lime glass (F8) 

containing Na on the precursor in powder, and F1, F2, F3 having TiO2 and Cu2O as 

precursors, and finally the composition with 10% of the ash from the sugarcane bagasse 

waste. Samples F5 (based on K), F9 (without K or Na in the powder precursor of glass) 

and F4 presented irregular morphology with the presence of intergranular porosity. The 

compositions F6, F7 and F8 presented uniform morphology corresponding to 

densification. And finally, from the mixture of alumina with CBC (AR) waste with 

addition of reinforcing particles and sintered at 1200ºC was chosen for the production of 

ceramic tapes. The ceramic suspension showed a decrease in viscosity with increasing 

shear rate, which characterizes a pseudo plastic behavior, allowing the production of tapes 

with homogeneous and flat surfaces. The average from the bending test value was 20.14 

MPa for the 6-layer laminates. 

Keywords: CBC, Alumina, Sintering aid, Densification. 
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1 INTRODUÇÃO 

A tendência atual na pesquisa e fabricação de novas cerâmicas avançadas e 

estruturais parece privilegiar o uso de pós de alta pureza e ultrafinos combinados com 

menor tempo e menor temperatura de sinterização (GHAZALI et al., 2018).  

O uso de compósitos de matriz cerâmica de alta temperatura (CMCs) é motivado 

por sua baixa densidade, boa resistência e tenacidade, e, em alguns casos, maior 

capacidade de temperatura em relação às superligas à base de níquel, dos quais são 

utilizados em componentes dos motores de turbina a gás para aeronaves a altas 

temperaturas. Como um exemplo, os CMCs de óxido total - tipicamente fibras de matrizes 

porosas de alumina / aluminossilicato – são comumente usadas em estruturas de escape 

nestas turbinas. Adicionalmente, o desenvolvimento de recobrimento de proteção a 

desgaste e erosão para estes materiais é necessário. Devido a sua intrínseca porosidade, 

CMCs apresentam superfícies irregulares e de baixa dureza, os quais geram insuficientes 

resistências à desgaste e erosão. Turbinas que operam em médias a altas temperaturas e 

em ambientes com poeira e detritos necessitam recobrimentos de proteção para que o 

tempo de vida em aplicação seja expandido (ZOK, 2016). Neste trabalho é apresentada 

uma técnica simples como tape casting, a qual utiliza suspensões cerâmicas para a 

produção de recobrimentos duros e resistentes ao desgaste. 

Isso pode ser resolvido usando a tecnologia de colagem de fita para preparar 

estruturas multicamadas resistentes a abrasão e altas temperaturas. O processo de colagem 

de fitas (tape casting) é amplamente utilizado para cerâmicas finas e de geometrias 

complexas, de baixo custo, uniformes e finas. Em comparação com a colagem de fita de 

base orgânica, a colagem de fita à base de água é uma técnica muito mais ecológica. O 

princípio da colagem de fitas é o qual em que um reservatório para suspensão cerâmica, 

com uma saída em forma de fenda na base é movida através de uma superfície, libertando 

uma camada do material. As características da suspensão e a velocidade de movimento 

do reservatório podem ser ajustadas para influenciar a espessura da fita. Uma lâmina 

raspadora (doctor-blade) também pode ser desenhada ao longo da superfície da fita para 

modificar a espessura da fita (NISHIHORA et al., 2018; SANTA-ROSA et al., 2019; 

ZHOU et al., 2019). 

A alumina é usada comercialmente em uma ampla gama de aplicações. As 

importantes propriedades térmicas, elétricas e físicas estão diretamente ligadas à sua 

densidade sinterizada. Muitas variáveis de processamento influenciam nesta propriedade, 



 

 

20 

 

incluindo a taxa de queima, o tempo, a temperatura e o tipo de ligante. Mas algo que 

limita o uso da alumina pura para este fim, é sua temperatura de sinterização para corpos 

densos, em torno de 1350 0C para nano partículas. Obter uma melhor compreensão do 

comportamento de sinterização e das principais variáveis de sinterização ajudará a 

simplificar seu processamento (SAY et al., 2002; BHATTACHARYYA e BEHERA, 

2017). 

Pesquisadores tem investigado o uso das cinzas de bagaço de cana de açúcar como 

fundente particularmente em material cerâmico, como tijolos de barro, cimento, 

argamassa e misturas de concreto. Os resíduos agrícolas como casca de arroz, tabaco, 

bagaço de cana, casca de coco, talo de algodão, chá, grama e serragem são, portanto, 

muitas vezes utilizado. A utilização de subprodutos agrícolas reciclados como aditivos, 

que melhoram o desempenho destes materiais, é bastante atraente. A porosidade é uma 

característica microestrutural importante na maioria dos materiais naturais e artificiais e 

frequentemente afeta significativamente as propriedades físicas destes materiais, tais 

como permeabilidade e propriedades térmicas e elétricas (PHONPHUAK e 

CHINDAPRASIRT, 2018). 

Na literatura, muitas pesquisas são apresentadas para determinar parâmetros 

experimentais durante a sinterização. De acordo com MANKAI et al., 2018 muitos 

produtos foram estudados como alumina, zircônia, óxido de cobre, óxido de titânio e 

algumas ligas. Paralelamente, vários modelos foram desenvolvidos levando em conta os 

diferentes mecanismos induzidos pela sinterização (efeitos de distribuição de tamanho de 

partículas, difusão superficial, coalescência de partículas, transformação de fase, 

evaporação/condensação, etc.). O processo de sinterização geralmente causa alteração de 

volume e superfície. Na verdade, átomos de difusão resulta na união das partículas 

(formação de pescoços entre os grãos, crescimento pescoço, de rearranjo, do crescimento 

dos grãos com contração e deformação) e redução da porosidade que é o principal 

objetivo de sinterização. 

Neste trabalho composto de formulações fundentes comerciais e uma matriz de 

alumina foram aplicadas através do processo de metalurgia do pó, para as mesmas 

servirem de comparação para do uso da CBC como mesmo propósito, possibilitando a 

co-sinterização a temperatura de 1200 °C. O ciclo de sinterização foi otimizado para que 

as tensões de sinterização fossem reduzidas. Resultados de dilatometria, densidade, DSC, 

DRX e MEV foram avaliados nas amostras obtidas por metalurgia do pó. Após 

considerada apta para uso como fundente, apresentando resultados expressivos 
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comparados aos fundentes comerciais analíticos a mistutra da CBC com alumina foi 

utilizada para preparação de suspensão cerâmica e obtenção de fitas cerâmicas, onde as 

mesmas foram avaliadas a reologia, ATG, resistência à flexão, microdureza vickers e 

superfícies de fratura via MEV. 
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1.1 OBJETIVOS  

A pesquisa atual foi motivada pela necessidade de obter um material denso e 

consequentemente resistente a erosão, à base de alumina para aplicação como reforço em 

compósitos de matriz cerâmica utilizados em turbinas de aeronaves, com temperatura 

limitada de sinterização a 1200 0C. Para tal é necessário avaliar o desempenho geral de 

formulações fundentes para baixar a temperatura de sinterização do óxido de alumina pela 

fabricação a partir da metalurgia do pó de aditivos analíticos utilizados na literatura, e em 

seguida a utilização do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar (CBC), material 

orgânico e sustentável, nunca utilizado antes para este propósito em óxido de alumina. A 

partir de resultados promissores do compósito Al2O3 + CBC, desenvolver fitas cerâmicas 

multicamadas para aplicações a estas cerâmicas avançadas, e para este fim, os seguintes 

passos foram realizados: 

Objetivos específicos: 

 

● Criar cerâmicas de alumina com diferentes porcentagens de misturas de pó puro 

de alumina e aditivos óxidos como Cu2O, TiO2, CuO, MgO, B2O3, SiO2, K2O, 

Na2O, Li2O, ZrO2, ZnO, CaO e CBC por metalurgia do pó. 

● Observar as propriedades físicas das formulações estudadas: densidade, 

microdureza vickers, MO, MEV. 

● Realizar análises térmicas para avaliar perda de calor e transferência de massa e 

avaliar características de desempenho de cada amostra produzida (Metalurgia do 

pó e tape casting): dilatometria, ATG, DSC. 

● Analisar fase dos pós de sinterização de cada formulação estudada: DRX, FRX. 

● Produzir de laminados cerâmicos por tape casting para a formulação mais 

promissora. 

● Analise reológica da suspensão cerâmica para produção de fitas. 

● Verificar resistência à flexão e microdureza vickers dos laminados. 

● Analisar microestrutural de sinterização e fratura por MEV das fitas produzidas. 
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Capítulo 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Estrutura Compósita com Matriz Cerâmica  

Compósitos com matriz de cerâmica (CMCs) são estruturas de materiais híbridos 

modernos de engenharia que combinam as propriedades refratárias e a rigidez de uma 

cerâmica com a resistência de um compósito. Os CMCs são constitutivamente expressos 

como uma fase contínua, ou matriz, e uma fase distribuída, comumente referida como 

reforço. A presença de uma fase contínua cerâmica, em oposição a uma fase polimérica 

ou metálica, é a característica distintiva deste material. Como todos os compósitos, as 

estruturas da fase de reforço podem se manifestar como partículas, fibras cortadas, fibras 

contínuas e laminados, como ilustrado na figura 2.1. As partículas são geralmente usadas 

para melhorar propriedades especiais como condutividade térmica ou elétrica. Fibras 

longas ou curtas estão melhorando o comportamento mecânico do material. As fibras 

curtas melhoraram a dureza e reduz a dispersão da tensão na ruptura (CHAWLA, 2013; 

KASHTALYAN et al, 2016; RICHERSON e LEE, 2018). 

Figura 2.1 - Tipos de reforços.   

 

Fonte: Próprio autor. 

 

2.2 Vidros Óxidos e Vidro-Cerâmica 

Vidros cerâmicos são definidos como materiais policristalinos de grão fino 

formados quando os vidros de composições adequadas são tratados termicamente e, 

assim, sofrem cristalização controlada para um estado cristalino, de energia mais baixa. 

Cristalização homogênea ocorre, e o tratamento térmico em uma faixa de temperatura 

bem definida leva a uma vitrocerâmica onde pequenos cristalitos (5-10 nm) são dispersos 
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em matriz amorfa com a mesma composição. Para o vidro + cerâmicas, os enchimentos 

cerâmicos cristalinos são misturados com os vidros e depois queimados a temperaturas 

elevadas, por exemplo, o sistema de vidro de borosilicato + alumina da Fujitsu e o sistema 

de vidro de borossilicato + alumina de chumbo da DuPont. 

Quando comparado com vidros puros, mostra um aumento na resistência 

mecânica, microdureza, tenacidade à fratura e isolamento de tensão. O aumento da 

resistência mecânica e tenacidade à fratura está principalmente relacionado à introdução 

de reforços mais fortes (força de ruptura) do que as matrizes utilizadas (FANG e JEAN, 

2007; TUNG e JEAN, 2018). 

É comum que alguns autores utilizem o Al2O3 como agente nucleante para 

sistemas vitrocerâmicos e também como carga para os compósitos vidro + cerâmica 

(DATTA et al., 2005; OKAMOTO et al., 2008; ARAÚJO et al., 2015; ARCARO et al., 

2016), mas sempre Al2O3 como preenchimento, não o oposto.  

OKAMOTO et al., 2008 examinaram o comportamento das várias misturas de 

pós de vidro e enchimentos cerâmicos e descobriram que o longo tempo de retenção dos 

tratamentos térmicos para a remoção do aglomerante era devido ao baixo ponto de 

amolecimento do vidro de borossilicato comercialmente disponível. 

Eles usaram o sistema de vidro SiO2-B2O3-K2O (ponto de amolecimento de 824 

°C) e SiO2-B2O3-Na2O (ponto de amolecimento 821 °C). Misturou-se 60 a 70% em 

volume de vidro borossilicato, 10 a 20% em volume de alumina e 10 a 30% em volume 

de cordierita. O compósito contendo 70 vol.% De vidro e 30 vol% de carga de mulita teve 

a temperatura de sinterização de 1000 0C, coeficiente de expansão térmica (RT-200 °C) 

de 3,1 x 10-6 K-1; constante dieletrética relativa de 5,3 a 1 MHz e resistência à flexão de 

220 MPa (OKAMOTO et al., 2008). 

ARAÚJO et al., 2015 investigou o efeito do tamanho de partícula de vidro de 

borossilicato (SiO2 + B2O3 + Na2O + Al2O3, Pyrex®) e 0, 5, 10, 15, 20% em volume de 

alumina, taxa de aquecimento e tempo de retenção na temperatura máxima na composição 

de fases e densificação , enquanto a adição de alumina aumentou a dureza, a constante 

dielétrica e o coeficiente de expansão térmica, bem como a tenacidade à fratura, a 

resistência à flexão do vidro de borosilicato por deflexão de trinca, ponte de trinca e pull-

out (ARAÚJO et al., 2015). 

ARCARO et al, 2016 relataram as etapas de processamento de nanopartículas de 

Al2O3 (1 a 5 vol%) (13 nm) em compósitos de matriz vitrocerâmica LZS (3,5 µm) para 

produção de materiais multicamadas com gradientes de expansão térmica obtidos por 
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fundição em fita, obtidos homogêneos, finos e flexíveis fitas com densidades relativas 

entre 89% e ~ 94% (ARCARO et al., 2016). 

Datta et al., 2005 desenvolveram um sistema de revestimento vitrocerâmico 

resistente a altas temperaturas e à abrasão (baseado em sistemas de vidro à base de MgO-

Al2O3-TiO2 e ZnO-Al2O3-SiO2) para componentes de turbinas a gás. Eles perceberam que 

o revestimento à base de ZnO-Al2O3-SiO2 (ARDB-3) é adequado para uso contínuo a 

uma temperatura de 1000 ° C. 

Este trabalho irá envolver mecanismos de ação de aditivos em alumina e suas 

respectivas influências na sinterização, densidade final, crescimento de grãos e dureza. 

2.3 Alumina 

A alumina é a cerâmica mais amplamente usada e é a mesma para a indústria 

cerâmica como o aço é para a indústria metalúrgica. Cerâmicas de alumina encontraram 

várias aplicações tecnológicas devido à sua combinação distinta de propriedades físico-

químicas incluindo dureza, resistência a meios agressivos e propriedades refratárias. A 

alumina alfa (α-Al2O3) é de fundamental importância tecnológica para muitas aplicações 

nas indústrias de petróleo, proteção ambiental, indústria aeroespacial e etc (WANG et al., 

2019).  

Em geral, α-Al2O3 é derivada da termólise de gibbsita, boemita, outra alumina 

hidratada e sofre muitas fases de transição (η-, γ-, δ-, θ-, χ-, κ-Al2O3), que pode ser 

melhor explicado abaixo. No entanto, esses métodos geralmente requerem uma alta 

temperatura de calcinação acima de 1100 ºC e, portanto, levam a um alto consumo de 

energia. Isso se torna uma razão para o desenvolvimento de um procedimento para operar 

esta cerâmica a menores temperaturas de sinterização. Pesquisas vem relatando o uso de 

aditivos como sementes, oxidantes, agentes quelantes (são administrados para 

“sequestrar” os íons metálicos, formando compostos quelatos que possibilitam sua 

eliminação pelo organismo), mineralizadores e reatores especiais (laser ou micro-ondas) 

para reduzir a temperatura de formação de α-Al2O3. Para resolver esses problemas, α-

Al2O3 é comumente fabricada através de monólitos estruturados, mas a resistência 

mecânica da estrutura é muito baixa. (SUCHANEK e GARCES, 2010; WANG et al., 

2019). 

É um óxido que existe naturalmente em quantidades abundantes, principalmente 

como hidróxidos de alumínio em minérios de bauxita, que são misturas impuras de 

gibbsita, Al(OH)3, boemita, diásporo e polimorfos de AlO(OH). Aproximadamente 8% 



 

 

27 

 

da crosta terrestre é composta por alumina. Faz parte da estrutura de todas as rochas 

comuns formadas por compostos oxidados como silicatos e suas argilas e óxidos 

hidratados, menos nas rochas calcárias puras e nas areias de quartzo. A maior parte dos 

minérios brutos de bauxita precisa ser refinada pelo processo Bayer depois de minerada. 

Este processo remove as impurezas deixando uma alumina nominal de 99,5% após a 

calcinação a temperaturas tão altas quanto 1600oC. A calcinação a alta temperatura leva 

a quase 100% de α-alumina, enquanto que a redução dessa temperatura, resultando em 

pós mais finos, pode reter algumas fases de alumina de transição. Isso pode causar 

algumas dificuldades no processamento do pó, já que as aluminas de transição são 

estruturas cristalinas parcialmente desordenadas, ao contrário da fase α-alumina. As 

aluminas são utilizadas em diversas aplicações, que vão desde próteses de quadril de 

alumina densa com alta pureza até a bauxita calcinada para produtos de estradas 

antiderrapantes. Outros produtos preparados usando alumina incluem substratos de 

computadores, produtos refratários, meios de moagem, isolamento de fibra e muitos mais. 

(RICHERSON e LEE, 2018). 
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Como observado na Tabela 2.1, a alumina ultrafina apresenta propriedades 

extremamente importantes incluindo a resistência à flexão na faixa de 280-420 MPa. 

Tabela 2.1 - Propriedades da alumina, 99.99% ultrafina, TAIMEI TM-DAR. 

Propriedade  Método 

Forma Cristalina alpha-Al2O3 DRX 

Área de superfície (m2 / g) 14.5 ≈1 BET 

Tamanho médio de partícula 

(μm) 

0,2-0,05 Analisador de tamanho de partícula 

Densidade de Queima (g / cm3) > 3,95 Sinterizado por 1 h @ 1350 °C no ar 

Pureza (Al2O3 %) > 99.99 Excluindo perda de ignição 

Coeficiente de Expansão térmica 

(x10-6 0C-1) 

7,5 – 8,5 dilatação térmica 

Resistência à compressão (MPa) 1000 - 2800 Teste de Compressão de Discos 

Resistência à tração (MPa) 140 - 170 Ensaio de tração uniaxial 

Resistência à flexão (MPa) 280 - 420 Ensaio de Flexão de três pontos 

Tenacidade à Fratura (MPa.m½ ) 3,0 – 4,0 - 

Módulo de Elasticidade (GPa) 350 - 400  Ensaio de Flexão 

Módulo de Cisalhamento (GPa) 140-160  Ensaio de Tração 

Microdureza (kg.mm-2) 1400-1800 Microdureza Vickers 

Fonte: TAIMEI CHEMICALS CO., LTD. - 大明化学工業. 

2.3.1 Cristalografia da Alumina 

A alumina é um óxido clássico que exibe um comportamento metaestável com 

várias aluminas de transição existentes antes do rearranjo final para a fase estável. É um 

material polimórfico existente em várias fases; a transformação da alumina de transição 

é o tema de uma extensa literatura (PICONI e PORPORATI, 2016). 

Como a formação da fase de vidro amorfo (SiO2) nos limites de grão tem um efeito 

prejudicial na resistência, o nível de pureza do pó utilizado desempenha um papel 

significativo ao obter alta resistência mecânica. A fase amorfa nos limites de grão foi 

observada, por exemplo, por MACLAREN et al., 2003. Uma comparação entre uma fase 

de fronteira de grãos amorfos e policristalinos foi dada por MATA-OSORO et al., 2012 

utilizando microscopia eletrônica de transmissão. A Figura 2.2 mostra Micrografias de 

MET correspondentes a amostras sinterizadas a 1350 ° C, no ar e no vácuo por 50 h, os 

quais são mostradas fase amorfa nos limites dos grãos. Esta técnica tem as vantagens de 

uma detecção rápida e fácil e determinação da fase vítrea, mas sofre com a desvantagem 
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que os danos de ionização em certos materiais cerâmicos e podem oferecer valores 

errados da quantidade da fase amorfa nos limites de grão. A técnica também pode ser 

utilizada para estudar a presença de qualquer segunda fase e também a presença de 

microfissuras no limite do grão. 

Figura 2.2- Imagem de MET para amostra sinterizada a 1350 °C por 50 h em vácuo; (b) 

Imagem de MET da amostra sinterizada a 1350 ° C por 50 h no ar; c) Imagem de MET da 

amostra sinterizada a 1350 ° C durante 50 h sob vácuo; (d) Imagem de MET da amostra 

sinterizada a 1350 0C por 50h no ar. 

 

Fonte: MATA-OSORO et al., 2012 

 

O nível de impurezas do pó de alumina usado na literatura para a TM DAR 

(MICHÁLEK at al., 2018) é dado na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Conteúdo de impurezas de alumina investigada e TM DAR anteriormente usado 

para comparação. 

Impurezas Si Fe Na K Ca Mg 

(ppm) 

Al2O3 TM DAR 13 9 3 2 2 1 

Fonte MICHÁLEK at al., 2018. 

Como as impurezas estão em um nível muito baixo, os resultados de DRX de 

amostras sinterizadas obtidos por MICHÁLEK at al., 2018 revelou apenas a fase α-Al2O3, 

como mostrado na Figura 2.3 o gráfico de DRX mostra claramente que a alumina TM 

DAR não contém nenhuma fase de reforço adicional. 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Figura 2.3 - Difratograma da amostra de alumina. 

 

Fonte MICHÁLEK at al., 2018. 

As transições das aluminas consistem em estruturas cristalinas desordenadas, 

como mostrado na tabela 2.3, que são baseadas em uma sub-rede de oxigênio compacta 

com configurações variadas de alumínio intersticial. Essas estruturas tornam-se mais 

ordenadas, formando uma sub-rede de oxigênio hexagonal, à medida que se aproxima o 

equilíbrio até a formação de α-alumina estável (RICHERSON e LEE, 2018).  

Tabela 2.3 - Estruturas cristalográficas para alumina de transição. 

 Gamma γ Eta η Chi κ Delta δ Theta θ Kappa κ Epsilon ε 

Sistema 

Cristalino 

Cubico Cubico Hexagonal Tetragonal Tetragonal Tetragonal Hexagonal 

Cartão 

JCPDS no. 

10-425 4-875 34-4930 16-394 37-1462 4-878 26-31 

Fonte RICHERSON e LEE, 2018. 

 

A sequência de formação das aluminas de transição depende fortemente dos 

materiais de partida e como eles foram formados. Por exemplo, se o material de partida 

for gibbsite, Al (OH)3, a ordem de transição mais provável é χ → τ → κ → θ → α. No 

entanto, se o material de partida é boemita, AlOOH, formado a partir de solução ou gel / 

precipitado amorfo, então a sequência pode ser descrita como γ → δ → θ → α, onde α-

alumina se forma a temperaturas de 1200oC (KSHASH et al., 2018). 

A estrutura cristalina da estrutura de α-alumina ou corundum, como mostrado na 

Figura 2.4, é composta de planos compactos fechados (A e B) de ânions de oxigênio e 

cátions de alumínio, que ocupam apenas dois terços dos locais octaédricos da matriz de 
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base. Isso resulta em três tipos diferentes de camadas de alumínio, de camadas de cátions 

denominadas planos a b e c. A sequência completa de empilhamento de camadas de 

oxigênio e alumínio A-a-B-b-A-c-B-a-A-b-B-c-A é exibida na Figura 4 (KSHASH et al., 

2018). 

Figura 2.4 - Desenho esquemático de a) estrutura do corundum em α-alumina, b) vista superior 

dessa estrutura, c) estrutura octaédrica da α-alumina e d) Esquema da estrutura da α- alumina. 

 
 

 
Adaptada de KSHASH et al., 2018 

 

Durante o θ → α transformação, núcleos alfa-alumina formam dentro da matriz 

de θ- alumina ultra-fino (com mais ordenada estrutura cúbica em comparação com y-

alumina). Os núcleos crescem rapidamente para produzir colônias de α-alumina. Devido 

à baixa densidade de nucleação intrínseca e ao encolhimento associado à transformação 

de fase como resultado do menor volume específico de α-alumina (0,251 cm3g-1 para a α-

alumina e 0,276 cm3g-1 para α-alumina), as colônias de α-alumina recuam da matriz e 

formarão subsequentemente uma rede de canais de poros e “dendritos” de α-alumina. 

Geralmente, a temperatura necessária para remover esses poros depende do seu tamanho, 

mas pode ser em excesso de 1600 ° C, a fim de atingir altas densidades (NGUYEN, 2016). 

Isso pode ter um impacto muito negativo no tamanho final do grão, produzindo uma 

cerâmica severamente grosseira. Outro polimorfo de AlOOH, diásporo, transforma-se 

diretamente em α-alumina (SANTOS, 2000). 

2.3.2 Propriedades Mecânicas e Microestruturais da Alumina 

Dureza, tenacidade à fratura e resistência à flexão são propriedades que 

influenciam o desempenho de materiais estruturais.  Estas propriedades são usadas 

principalmente para prever e explicar a capacidade de materiais cerâmicos para resistir a 

qualquer tipo de deformação e também para iniciar e propagação de fissuras.  Há um 

grande número de trabalhos sobre as propriedades mecânicas da alumina submicron, e 
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atualmente inicia-se mais sobre as propriedades mecânicas das cerâmicas de alumina 

nanocristalina com aditivos.  A dureza de um material é descrita como a resistência à 

deformação plástica ao ser indentada. No entanto, fazer previsões quantitativas sobre a 

dureza de materiais com diferentes tamanhos médios de grãos é improvável 

(SKROVANEK e BRADT, 1979; LIU et al., 2016).  

KRELL e BLANK, 2003 reportaram um valor de dureza de cerca de 22,5 GPa 

para compactos de alumina sinterizados sem pressão com uma estrutura de faixa de 

tamanho de grão de 0,4-0,5 μm. Este valor excede mesmo a dureza dos compósitos 

prensados a quente de Al2O3-TiC. A combinação de mobilidade de deslocamento 

reduzida (devido ao tamanho de grão fino), densidade alta e homogênea são os requisitos 

para o alto valor da dureza em compactos de alumina (SKROVANEK e BRADT, 1979; 

LIU et al., 2016).  

A tenacidade à fratura das cerâmicas pode ser medida pelo método de microfratura 

de indentação, que correlaciona a tenacidade com o comprimento das rachaduras que 

aparecem cantos dos resultados de indentação do Vickers. No entanto, esta técnica 

também tem algumas desvantagens, tal como (a) a precisão ao medir os comprimentos 

das fissuras, (b) a variedade de equações usadas para calcular a tenacidade à fratura de 

indentação relatada na literatura, e (c) valores diferentes foram relatados para a tenacidade 

à fratura de um material calculado pela técnica de indentação e sua tenacidade à fratura, 

conforme medido pelos métodos convencionais (MADEC et al., 2018) 

KRISHNAMURITHY et al., 2016 estudaram as propriedades mecânicas de 

cerâmicas de α-alumina pura sinterizadas a 1500 0C com densidades entre 94.7 a 99%, 

conforme mostrado na Tabela 2.4. Pode-se observar que os compactos de alumina, com 

sua dureza e resistência melhoradas, exibem valores de tenacidade à fratura semelhantes 

ou mesmo abaixo dos valores medidos para cerâmica de alumina convencional. 

Tabela 2.4 - Propriedades mecânicas da alumina α-alumina pura encontrada em trabalhos 

recentes. 

Materiais Densidad

e relativa 

/ % 

Dureza 

Vickers 

(GPa) 

Tenacidade à 

fratura KIC / 

MPam1 / 2 

Força (3 pt. 

Flexão) / MPa 

α-alumina 

pura 

99.9  18.2±0.1 3.9 783±76 

94.7 11.9 ± 0.7 3.9 ± 0.5 334 ± 18 

Fonte: KRISHNAMURITHY et al., 2016. 
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NEHER et al., 2018 observou micrografias eletrônicas de varredura (MEV) para 

obtenção de distribuição de tamanho de cristal de alumina sinterizados a 1600 0C com 

diferente patamares: 4h, 8h, 16h e 24h, como é mostrado na Figura 2.5, no qual em a) há 

uma distribuição de tamanho de cristal homogênea, e de b), c) e d) há um aumento do 

tamanho de grão e aparência de grãos maiores que o tamanho médio do cristal. A 

superfície áspera da amostra impediu mapeamentos automáticos de orientação. A 

observação de cristais significativamente maiores que a média forneceu evidências para 

o crescimento anormal de grãos (CAG) a estes patamares de sinterização. 

Figura 2.5 - São mostradas as superfícies de MEV de quatro amostras: a) 4h, b) 8h, c) 16h e d) 

24h. Nas imagens b), c) e d) alguns grãos maiores que o média são destacados pelas bordas 

brancas. 

 

Fonte: NEHER et al., 2018 

2.4 Cinza do Bagaço da cana de açúcar (CBC) 

Pesquisas em todo o mundo hoje estão se concentrando em maneiras de utilizar 

resíduos industriais ou agrícolas como fonte de matérias-primas para a indústria. A 

utilização desses resíduos não seria apenas econômica, mas também poderia resultar em 

ganhos de divisas e controle da poluição ambiental. 

A cana de açúcar é utilizada como matéria-prima principal para ambas as 

indústrias do açúcar e do álcool. O Brasil é o maior produtor mundial de açúcar e etanol 

a partir da cana-de-açúcar, sendo também o único país do mundo a desenvolver um 

programa para a produção de etanol como combustível para automóveis (TEIXEIRA, 

2008). Em 2009, o Brasil produziu cerca de 34,6 milhões de toneladas de açúcar e 25,8 

bilhões de litros de etanol. Atualmente, mais de 90% dos novos carros leves construídos 
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no Brasil utilizam a tecnologia bicombustíveis para veículos (etanol e / ou gasolina). No 

entanto, a indústria da cana-de-açúcar produz grandes quantidades de bagaço de cana. Em 

geral, o bagaço de cana é utilizado pelas usinas para cogeração de energia (ATRAVÉS, 

2001). Como resultado, esta indústria produz grandes quantidades de cinzas de bagaço de 

cana-de-açúcar (FARIA et al., 2012). 

A cinza do bagaço de cana-de-açúcar é considerada um resíduo sólido não 

biodegradável. A indústria brasileira de cana-de-açúcar gera uma quantidade considerável 

de cinza de bagaço de cana de açúcar, estimada em cerca de 2,5 milhões de toneladas por 

ano (CORDEIRO et al., 2010). No entanto, a indústria brasileira de cana-de-açúcar ainda 

está crescendo, de modo que os níveis de tais resíduos de cinza de bagaço de cana-de-

açúcar devem aumentar continuamente. Tradicionalmente, a cinza do bagaço de cana-de-

açúcar no Brasil tem sido descartada principalmente como fertilizante do solo. Tendo em 

conta o seu impacto ambiental, essa forma de eliminação está longe de ser a mais 

adequada. Além disso, o Brasil está agora promulgando mais regulamentações sobre 

questões ambientais, como aquelas relacionadas à disposição de resíduos sólidos, de 

modo que o desenvolvimento de tecnologia de reciclagem economicamente viável para 

resíduos de cinza de bagaço de cana-de-açúcar adquire uma relevância crescente (FARIA, 

2012). 

As características naturais e os constituintes químicos da CBC têm atraído a 

atenção para um ingrediente altamente potencial e versátil em materiais compósitos. 

Considerações ecológicas e de baixo custo tem o impulso para os pesquisadores de ciência 

dos materiais identificarem materiais verdes que fornecem baixos índices de poluentes. 

Vários componentes da CBC apresentam a capacidade de serem aplicados às matérias-

primas para a fabricação de materiais compostos em múltiplos níveis de propriedades e 

desempenhos. 

O CBC pode ser caracterizado como um resíduo sólido, rico em sílica cristalina 

(FARIA, 2012), sendo, portanto, também passível de ser utilizado como matéria-prima 

cerâmica. De fato, esse resíduo tem sido usado como um aditivo para misturas de cimento, 

concreto e argamassa (PAYÁ et al., 2002, GANESAN et al., 2007). Além disso, resíduos 

de cinzas, como cinza volante de carvão, cinza de casca de arroz e cinza de casca de 

girassol também estão sendo usados como matéria-prima para produtos cerâmicos 

(LITTLE et al., 2008, RUKZON e CHINDAPRASIRT, 2008, QUARANTA et al., 2011). 

O uso de resíduos de cinza de bagaço de cana-de-açúcar para a obtenção de cerâmicas de 
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argila também tem sido sugerido recentemente (BORLINI et al., 2005, VIEIRA et al., 

2006, TEIXEIRA et al., 2008). 

Constituída, basicamente, de sílica, SiO2, a cinza do bagaço de cana de açúcar 

(CBC) tem potência para ser utilizada como adição mineral, substituindo parte da 

barbotina cerâmica. 

O bagaço é queimado em caldeiras, através de um sistema denominado cogeração, 

este processo consiste na produção de vapor que será fornecido às turbinas de 

acionamento mecânico, como bombas, moendas, desfibriladores e, também, para os 

geradores de energia elétrica, e a demanda no processamento do caldo é suprida pelo 

vapor que sai das turbinas, denominado vapor de escape. 

A energia elétrica produzida pode atender parte ou a totalidade das necessidades 

da própria usina possibilitando sua autossuficiência e ainda gerar excedentes exportáveis 

às concessionárias de energia (MARQUES, 2015). 

A cogeração adquiriu importância nos anos 80, embora os sistemas da época 

fossem considerados ineficientes já que as turbinas utilizadas geravam energia elétrica 

somente para consumo próprio, e os parâmetros de trabalho do vapor gerado pelas 

caldeiras eram de 2156KPa de pressão e 2900C de temperatura (MARQUES, 2015). 

Com a possibilidade de exportação de energia elétrica, além da competitividade 

do mercado, as usinas passaram a se preocupar com a eficiência das suas máquinas 

térmica, fazendo-se necessário uma modernização do seu parque industrial. E, para 

entender as necessidades técnicas de tais máquinas, os níveis de pressão e de temperatura 

do vapor gerado pelas caldeiras tiveram que ser alterados para 4214 KPa e 420 0 C, 

respectivamente. 

CORDEIRO et al., 2010 relata que quanto maior a temperatura no interior do 

salão da caldeira e/ou do tempo de exposição ao calor, maior quantidade de carbono é 

liberada, gerando cinzas com diferentes colorações. 

A calcinação do bagaço nas caldeiras resulta em uma cinza pesada e uma cinza 

volante, que embora não sejam liberadas diretamente no ar podem poluir o ambiente 

quando descartadas de forma imprópria após a limpeza das caldeiras da usina (BORLINI, 

2006). Para a estimativa de geração de resíduos, adotaram-se as seguintes proporções: 

para cada tonelada de cana produzida, são gerados 260 kg de resíduo seco de bagaço; e 

cada tonelada de bagaço que alimenta as caldeiras das usinas, de cana de açúcar. Esta, 

juntamente com as tortas de filtros e com a palha é encaminhada para a adubação nas 
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próprias lavouras, apesar de ser um material pobre em nutrientes minerais (GAUTAM et 

al., 2018) 

Para CORDEIRO et al., 2010, a cinza possui como composto químico principal a 

sílica (SiO2), em quantidades acima de 60% em massa normalmente. O referido autor 

ainda salienta que em condições de queima controladas é possível manter a sílica contida 

no bagaço em estado amorfo, característica principal que possibilita o uso desse resíduo 

como pozolana e, consequentemente diminuir as despesas e o impacto ambiental relativos 

à sua disposição no meio ambiente. Além disso, a adição da cinza pode agregar valor 

econômico ao resíduo e proporcionar vantagens técnicas e ambientais tanto a sua adição 

como a substituição parcial de cimento Portland. 

Vale ressaltar que o alto teor de silício presentes no CBC é absorvido do solo pelas 

raízes da cana de açúcar na forma de ácido monossílicico (H4SiO4) e, posteriormente a 

transpiração (saída de água da planta), fica retido na parede externa das células da 

epiderme sob a forma de sílica gel (ACCHAR e MARQUES, 2016). 

O acúmulo de sílica entre a cutícula e a parede das células da epiderme trabalha 

como um obstáculo físico à penetração de fungos patogênicos e diminui a perda de água 

por transpiração (BARBOSA FILHO et al., 2004). 

Segundo ACCHAR e MARQUES, 2016 outra possível fonte de sílica é areia 

oriunda da lavoura da plantação da cana de açúcar que não é totalmente removida durante 

a etapa de lavagem do processamento. 

Normalmente, essas cinzas são usadas como fertilizantes (adubação) nas próprias 

lavouras de cana, em paralelo com as tortas de filtro e a palha. No entanto, devido à 

carência dos nutrientes minerais para seu uso como adubo, muitas vezes essas cinzas são 

descartadas na natureza sem uma destinação adequada, muito embora seja um material 

de difícil degradação (CORDEIRO et al., 2010). 

Com o aumento da indústria de cana de açúcar no Brasil, constatou-se também, 

um incremento na ocorrência de problemas referentes à destinação dos resíduos 

produzidos pelo setor. Diante disso, vários pesquisadores têm buscado desenvolvimento 

de alternativas para uma destinação sustentável do material e também uma maneira de 

agregar valor ao subproduto da indústria da cana de açúcar. Segundo PAYÁ et al. 2002, 

as cinzas de bagaço com temperaturas de queima acima de 8000 C apresentaram elevada 

cristalinidade, com picos de quartzo e mulita. CORDEIRO et al., 2010 identificaram que 

a temperatura de 6000 C é a mais apropriada para produzir uma cinza de bagaço de cana 

predominantemente pozolânica (ACCHAR e MARQUES, 2016).  



 

 

37 

 

Embora não tenha um consenso sobre a temperatura e o tempo ideal de queima do 

bagaço para se obter um material amorfo, os estudos mostram a importância do controle 

de queima das cinzas para otimizar a sua reatividade (ACCHAR e MARQUES, 2016). 

Tabela 2.5 – Análise química por fluorescência da CBC 

Óxidos SiO2 Al2O3 K2O Fe2O3 TiO2 MgO P2O5 Na2O SO3 CaO Outros 

% 44,01 8,36 23,47 1,72 0,69 4,74 3,49 0,14 4,71 6,84 1,84 

Fonte MARQUES, 2015 

A cinza do bagaço de cana de açúcar apresenta um alto teor de silício, 

normalmente acima de 60% (em massa) e, consequentemente, apresenta atividade 

pozolânica (ACCHAR e MARQUES, 2016). O silício é absorvido do solo pelas raízes da 

cana de açúcar na forma de ácido monossílicico (H4SiO4) e, após a saída da água das 

plantas pelo processo de transpiração, deposita-se na parede externa das células da 

epiderme como sílica gel (CORDEIRO, et al. 2010). As características mineralógicas é o 

que difere essas cinzas, ou seja, é a forma em que a sílica é encontrada: amorfa ou 

cristalina.  

Na Figura 2.6 apresentado o gráfico de distribuição granulométrica da CBC, 

realizada através do ensaio de granulometria a laser. Observou-se que a cinza apresentou 

uma distribuição granulométrica de 0,3 a 25,00 um, sendo que destes, 50% do volume 

passante correspondeu a partículas com diâmetro inferior a 7,0 um, classificando assim a 

CBC como um material monomodal por possuir uma maior concentração de finos na sua 

distribuição. O diâmetro médio das partículas apresentou valor de 6,91 μm (MARQUES, 

2015).  

Figura 2.6-Gráfico de distribuição granulométrica da CBC. 

 

Fonte MARQUES, 2015. 
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A Figura 2.7 representa o difratograma da cinza do bagaço de cana de açúcar. De 

acordo com o difratograma foram identificadas as fases tridimita (SiO2), cristobalita 

(SiO2), óxido de silício (SiO2), óxido de cálcio (CaO), óxido de alumínio (Al2O3) e óxido 

de ferro (Fe2O3). As fases de tridimita e cristobalita são formas cristalinas da sílica, 

comumente existentes a elevadas temperaturas (fases metaestáveis) (MARQUES, 2015). 

Figura 2.7-Difratograma de Raios X da CBC. 

 

Fonte MARQUES, 2015. 

 

Na figura 2.8 pode-se verificar que as partículas de CBC são formadas por 

partículas de tamanhos e formatos variados e possuindo aspecto fibroso com camadas 

sobrepostas e com pequenas partículas aderidas à superfície além do seu aspecto 

arredondado. CORDEIRO et al.,   2010 notou que a morfologia das partículas da cinza 

produzida a 600 0 C é caracterizada por elementos fibrilares e microporosos, com 

tamanhos variados e que possuem fosfato e sílica como elementos principais. A CBC 

possui maior percentual de finos possibilitando assim uma melhor homogeneidade, 

quando aliada ao cascalho de perfuração e a alto teor de finos que irá colaborar para um 

maior empacotamento das partículas. 
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Figura 2.8-Micrografia obtida por MEV, da CBC, com aumento de (a) 500X e (b)1000X. 

  

Fonte: MARQUES, 2015. 

2.5 Processamento de Nanocerâmica 

O recente interesse no potencial de novas propriedades provenientes de materiais 

cerâmicos com tamanhos de grão menores que 100 nm resultou em uma necessidade de 

rotas de processamento para fabricar estas cerâmicas. Na próxima seção, diferentes 

técnicas para a fabricação de pós de partida, formando-as em formas necessárias e, 

finalmente, seu processo de densificação será brevemente revisado. 

Há um mínimo de quatro questões principais que precisam ser abordadas para a 

preparação bem-sucedida de cerâmicas nanoestruturadas pela compactação e sinterização 

de pós de partida ultrafinos, incluindo (MAYO, 1996; TIAN, 2017): 

● Produção de quantidades suficientes de pó nanocristalino 

● Controle de aglomeração no pó nanocristalino 

● Compactação das partículas ultrafinas para obter uma amostra densa sem 

falhas antes da sinterização 

● A minimização do crescimento de grãos durante a sinterização. 

2.5.1 Controle de Aglomeração em Pós Nanocristalinos 

Pós nanocristalinos são frequentemente muito aglomerados, de acordo com a 

Figura 2.9. Portanto, o tamanho real das partículas na maioria dos pós é o aglomerado. 

Aglomerados duros atrasam o progresso da eliminação de poros, impedem que 

nanopartículas diferentes se misturem uniformemente e possam subsequentemente 

densificar em grãos grandes (MAYO, 1996; TIAN, 2017). 

(a) (b) 
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Figura 2.9– (a) Diagramas esquemáticos de um pó aglomerado, (b) Modelo bidimensional de 

um material nanoestruturado. 

 

 Fonte: MAYO, 1996; DINESHRAJ et al., 2015. 

Os pós não aglomerados têm apenas um pico na distribuição do tamanho dos 

poros, o que indica a presença de apenas pequenos poros intra-aglomerados no pó. No 

caso de aglomeração, a presença de poros intra-aglomerados e interglomerados no pó 

aglomerado, conduzirá a dois picos separados na curva de distribuição do tamanho dos 

poros; um relacionado aos pequenos poros intra-aglomerados e o outro aos poros 

interglomerados, Figura 2.10 (b) (HAHN et al., 1990; KINEMUCHI et al., 2016). Um pó 

pouco aglomerado pode ter vários picos sobrepostos, como resultado de possuir diferentes 

graus de aglomeração presentes no pó, Figura 2.4 (a) e finalmente um pó ideal, Figura 

2.8 (c), no qual apenas pequenos poros intra-aglomerados estão presentes, tem apenas um 

pico de distribuição (MAYO, 1996). 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Figura 2.10 - Distribuição do tamanho dos poros de a) um pó de TiO2 nanocristalino fortemente 

aglomerado, b) outro pó de TiO2 com pico duplo mostrando aglomeração e c) pico de 

distribuição esquemático para um pó ideal sem aglomeração. 

 

Fonte: MAYO, 1996. 

A sinterização sem pressão é muito sensível à aglomeração de nanopartículas, uma 

vez que a força motriz, o encolhimento e sua taxa dentro dos aglomerados são diferentes 

daqueles entre os aglomerados. Isto provoca tensões internas, resultando no aparecimento 

e estabilização de poros grandes ou microfissuras, cujo tamanho pode ser determinado 

pela densidade, resistência e tamanho dos aglomerados. Portanto, a presença de 

aglomerados é extremamente prejudicial para a sinterização de partículas nanocristalinas 

a uma cerâmica nanoestruturada com tamanhos médios de grão < 100 nm (KOCJAN et 

al., 2017). 

Na prática, na sinterização de pós nanoestruturados, o comportamento da 

densificação das nanoestruturas é afetado não só pela natureza intrínseca do tamanho das 

partículas nanométricas, mas também pelas condições de processamento e as dificuldades 

correlatas, tais como a densidade a verde e a aglomeração. Primeiro, semelhantemente ao 

que ocorre no processo envolvendo pós de tamanho micrométrico, a densificação 

envolvendo pós nanométricos depende significativamente da densidade verde do 

compactado. A densidade a verde deve ser suficientemente alta a fim de alcançar a 

densificação adequada sob as condições semelhantes de sinterização. Por outro lado, 

quanto menor for o tamanho das partículas, menor é a densidade a verde dos 

compactados, assumindo que a pressão de compactação seja a mesma. Portanto, 
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geralmente é observado que a sinterização de pós nanométricos é fortemente influenciada 

pela pressão de compactação (AMANCIO, 2018). 

De acordo com LI e YE, 2006, os nano pós de α-Al2O3 sintetizados com uma 

ampla faixa de tamanhos médios de partículas foram sinterizados usando as rotas de 

sinterização convencional e de duas etapas, a densidade relativa aumentou com o aumento 

da pressão de compactação para os compactos verdes, e tamanho de partícula médio 

decrescente dos pós nanocristalinos de α-alumina de partida. Este estudo mostrou que a 

densificação da nanocerâmica de alumina ocorre principalmente dentro de uma faixa de 

temperatura de sinterização de 1300 ° C e 1450 ° C, mas o crescimento rápido de grãos 

ocorre em temperaturas acima de 1450 ° C. Isto sugere que a cinética de densificação dos 

compactos verdes de alumina difere da cinética de crescimento de grãos. Como esses dois 

processos ocorrem em diferentes faixas de temperatura, existe a possibilidade de 

aumentar a densidade das nanocerâmicas sem promover o crescimento de grãos. Para 

obter nanocerâmicas de alumina com alta densidade relativa e grãos finos, foi utilizado 

um método de sinterização em duas etapas, que resultou em um tamanho médio de grão 

de 70 nm e uma densidade relativa de 95%. A densificação de alta qualidade foi alcançada 

pela difusão mais lenta do limite de grãos, sem estimular o crescimento de grãos na 

segunda etapa da sinterização (LI e YE, 2006; EGOROV et al., 2017). 

A Figura 2.11 representa a densidade e a taxa de densificação versus temperatura 

após a sinterização de compactos configurados como slip  casting (SC) e prensado (P), 

prensados e prensados a seco preparados por AZAR, et al., 2008. Para ambos os tipos de 

amostras, a curva de densificação consiste em dois estágios principais (denotados I e II a 

seguir). O primeiro estágio da densificação (até 1160 oC para amostras fundidas por 

deslizamento e 1200 oC para corpos prensados) ocorre junto com a transformação da 

alumina de transição em α-alumina. A segunda etapa está relacionada à densificação da 

alumina formada (AZAR et al., 2008; EGOROV et al., 2017). 

  



 

 

43 

 

Figura 2.11 - O tamanho médio de grão de nanopós de α-Al2O3 com um tamanho médio de 

partícula de 10 nm (1120 Mpa) versus a densidade relativa usando dois métodos de sinterização. 

 

Fonte Li, 2006 

Ao comparar as curvas de densificação dos compactos SC (slip casting) e P 

(prensado), de acordo com a figura 2.11, notou-se que: 

(a) O Estágio I é deslocado para temperaturas mais baixas para os espécimes SC 

e é acompanhado por uma maior quantidade de encolhimento. 

(b) O estágio II (densificação da α-alumina) resulta em corpos finais mais densos 

com amostras SC. Por exemplo, a densidade de um modelo de deslizamento 

compacto após ser sinterizado a 1700 oC foi 98% da densidade teórica (3,987 

g/cm3), enquanto este valor foi de apenas 79% para um compacto prensado a 

seco sinterizado na mesma temperatura. 
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Figura 2.11- Densidade e taxa de densificação versus temperatura para amostras de slip casting 

(SC) e prensado (P). 

 

Fonte Azar, 2008. 

2.5 Moagem de Alta Pressão (Moinho Attritor) 

O conceito mais importante no Attritor é que a entrada de energia é usada 

diretamente para agitar o meio e para obter a retificação e não é usada para girar ou vibrar 

um tanque grande e pesado além do método. Para uma moagem fina e eficiente, tanto a 

ação de impacto quanto a força de cisalhamento devem estar presentes. Durante a 

moagem úmida no Attritor a ação de impacto é criada pela constante imposição do meio 

de moagem devido ao seu movimento irregular. A ação de cisalhamento está presente no 

Attritor com bolas (meios) em seu movimento aleatório, que estão girando em rotação 

diferente e, portanto, exercendo forças de cisalhamento na pasta adjacente. Como 

resultado, tanto a força de cisalhamento do líquido quanto a força de impacto das bolas 

estão presentes. Tal combinação cisalhamento e impacto resulta em redução de tamanho, 

bem como boa dispersão (SCHILLING e YANG, 2000; DING et al., 2015; ZHAO e 

SHAW, 2017).  

● Vários tipos de Attritors podem ser usados no processo de moagem a seco 

ou úmido.  

● Uma série de máquinas livres de contaminação de metais é especialmente 

projetada para a indústria cerâmica. Diversos tipos de materiais cerâmicos e poliméricos 

foram desenvolvidos para alinhar ou cobrir as partes internas da máquina. Esses materiais 
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incluem alumina, zircônia, carboneto de silício, nitreto de silício, carboneto de tungstênio, 

borracha, poliuretano e vários plásticos.  

● Os Attritors de laboratório são projetados com velocidade variável para 

diferentes seleções de RPM. Tanques de moagem de 100 ml a 9,5 litros. 

● Os Attritors são equipados com um motor de alto torque de 450% 

especialmente projetado para facilitar a inicialização. O motor possui duas velocidades - 

alta velocidade para a retificação real e baixa velocidade (1/3 da alta velocidade) para o 

procedimento de carregamento, descarga e limpeza. A capacidade da máquina varia de 

35 a 3800 litros. 

● Todos os tanques de moagem são revestidos para resfriamento ou 

aquecimento. 

● Um medidor de torque pode ser equipado para medir a entrada de energia, 

e usando o consumo total de energia, pode-se monitorar o processo de moagem. 

● Selos de cobertura podem ser fornecidos para processamento sob 

atmosfera inerte. 

A operação do Atritador de carga, Figura 2.12, é muito simples. Todo o material 

pode ser carregado diretamente no tanque de moagem; não é necessária pré-dispersão de 

pré-mistura de pó. Como o tanque de moagem de topo aberto é estacionário, o processo 

pode ser observado visualmente e correções e ingredientes adicionais podem ser 

introduzidos a qualquer momento. O tamanho máximo do material de alimentação pode 

ser de até 10 mm, desde que o material seja friável; caso contrário, qualquer material de 

malha 10 é viável para ser processado nesta máquina. Todas as máquinas de produção 

são equipadas com um sistema de bombeamento embutido que mantém a circulação 

durante a retificação para atrito e uniformidade acelerados. A bomba também pode ser 

usada para descarregar (SCHILLING e YANG, 2000; DING et al., 2015; ZHAO e 

SHAW, 2017). 
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Figura 2.12 – Ilustração de moinho de attritor de escala de laboratório. 

 

Fonte: Adaptado de DING et al., 2015. 

2.7 Prensagem Uniaxial 

A prensagem uniaxial a seco é um dos processos mais simples e mais utilizado, o 

qual consiste na aplicação da pressão uni ou bidirecional sobre o pó. É um processo 

relativamente de baixo custo e pode ser utilizado para a obtenção de cerâmicas de formas 

variadas em alta escala de produção. São três os estágios de compactação: consistindo nas 

seguintes etapas conforme mostrado na Figura 2.13: Preenchimento da matriz, 

compactação e conformação, e por fim a ejeção. O pó cerâmico preenche um molde 

metálico ao qual é aplicada uma determinada pressão, através de uma punção, para a 

formação do compacto a verde. O tempo de prensagem varia desde fração de segundos 

para peças pequenas até alguns minutos para peças maiores. A deformação das partículas 

pode ser tanto plástica como elástica, esta última sendo recuperada quando da remoção 

da tensão de compressão e na ejeção da matriz. No entanto, a prensagem uniaxial resulta 

em variações de densidade, que podem causar rachaduras e distorções durante a 

sinterização (REED, 1995; DA SILVA BIRON et al., 2018). 
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Figura 2.13 - Estágios da compactação: (a) Enchimento; (b) Fechamento; (c) Prensagem; (d) 

Ejeção. 

 

Fonte: Adaptado de REED, 1995. 

Durante a prensagem do pó seco por pulverização, a sequência de passos que 

ocorrem é a seguir, Figura 2.14: 

- Etapa I: rearranjo dos grânulos; 

- Etapa II: deformação dos grânulos, seguida de eliminação da macroporosidade 

entre eles; 

- Etapa III: eliminação da microporosidade existente no interior dos grânulos 

(BOCH e NIEPCE, 2010). 

Figura 2.14 - Três etapas de compactação. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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2.8 Prensagem Isostática 

Várias concepções de prensas isostáticas foram desenvolvidas ao longo dos anos, 

e as principais são a prensa isostática a frio (cold isostatic pressing - CIP) e a prensa 

isostática a quente (hot isostatic pressing - HIP). A prensagem isostática a frio é o 

processo comumente empregado por apresentar uma configuração mais simples e utilizar-

se de fluidos líquidos pressurizados à temperatura ambiente (HASEGAWA et al., 2012).  

Compactação isostática a frio (CIP) compreende uma operação onde um material 

granulado é moldado por compressão uniformemente aplicada por toda sua superfície, 

através de um meio de pressurização. Materiais produzidos por esta técnica possuem, 

como principais características, a possibilidade de produção em larga escala, baixa 

retração após secagem. Nesta técnica, o pó é formado a baixa pressão (normalmente por 

prensagem uniaxial), depois encapsulado em uma membrana deformável à prova de 

vazamentos (borracha, látex) e imerso em um líquido que é subsequentemente 

pressurizado. O liquido distribui o estresse ao longo de todas as superfícies do pó 

compacto de maneira uniforme. Portanto, os gradientes de densidade serão menores em 

comparação com a prensagem uniaxial e um melhor empacotamento de partículas pode 

ser obtido, o que resulta em uma densidade verde alta e uniforme. Ainda permite a 

produção de compactos verdes com elevado grau de densificação e com formas 

relativamente complexas, principalmente quando comparadas com as obtidas pela 

prensagem uniaxial. Utiliza-se um molde de elastômero flexível que é preenchido com o 

pó cerâmico e este conjunto, após selagem é imerso em um fluido que é pressurizado 

gradativamente por uma prensa, até atingir a pressão desejada. Este processo pode 

trabalhar valores de pressão da ordem de 500 MPa (CANTO, 2004). 

Um líquido é normalmente o fluido utilizado como meio de pressurização para a 

moldagem por CIP. Ele não deve tornar-se excessivamente viscoso ou solidificar na faixa 

de pressão utilizada e, para a sua escolha, leva-se em consideração: a sua 

compressibilidade, facilidade de manipulação, preço e compatibilidade com o vaso de 

pressão, com os selos e com os moldes de borracha. Existem duas variantes do processo 

CIP, dependendo da forma como o molde de elastômero é utilizado. O tipo úmido (wet 

bag) proposto por Madden e o tipo seco (dry bag) proposto por Jeffrey (KOIZUMI & 

NISHIHARA, 1992; DINESHRAJ et al., 2015;).  

No processo tipo seco, o molde de elastômero é fixo ao recipiente de pressão e o 

equipamento é concebido para uma elevada taxa de produção de peças pequenas mais 
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tipicamente em cerâmica que em metais. No processo de tipo úmido, o molde é 

preenchido no exterior do recipiente, transferido na pressão compactada, e removido. 

Neste processo, vários moldes podem ser processados simultaneamente, de acordo com 

o tamanho do recipiente de pressão. O processo tipo úmido está ilustrado 

esquematicamente na Figura 2.15 (LEE et al., 1998).  

Figura 2.15 - Esquemática do processo CIP tipo úmido. 

 

Fonte: Próprio autor. 

As principais características da CIP são: alta densidade das peças moldadas em 

comparação com outros métodos de moldagem, para uma mesma pressão, facilitando a 

sua manipulação antes da sinterização. Homogeneidade das peças moldadas no que reduz 

o empenamento ou deformação durante a sinterização, redução na adição de aditivos de 

moldagem. Menores restrições de tamanho e da razão h/d (altura/diâmetro) da peça 

moldada, desde que o objeto possa ser acomodado dentro do vaso de pressão. Baixo custo 

dos moldes (LEE et al., 1998).  
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2.9 TAPE CASTING 

O processo de fundição em fita é amplamente utilizado na indústria cerâmica para 

produzir fitas cerâmicas finas e planas para microeletrônica, ou membranas para 

separação de gases. As suspensões usadas no processo de fundição da fita são 

basicamente compostas por um pó cerâmico, um solvente, um dispersante, um aglutinante 

e um plastificante (MARIE et al., 2017). 

Esta técnica tem um grande impacto em uma infinidade de aplicações práticas na 

produção de chapas cerâmicas, como recipientes de cerâmica multicamada, capacitores 

multicamadas, substratos eletrônicos, células de combustível de óxido sólido e 

compósitos laminados para materiais estruturais. As cerâmicas finas e planas também 

podem ser padronizadas, empilhadas e laminadas para formar estruturas tridimensionais 

(NISHIHORA et al., 2018). 

Desde que Howatt usou pela primeira vez a fundição de fita para preparar 

cerâmica em 1947 (HOWATT, 1947), a técnica de colagem em fita, também conhecida 

como o processo da lâmina raspadora, tem sido amplamente utilizada para a produção de 

cerâmica, mostrada na Figura 2.16.  

Figura 2.16 - Diagrama esquemático para a colagem de fita da suspensão cerâmica. 

 
Fonte: Adaptado de BENSEBAA, 2013. 

 

O fluxograma para a colagem de fita cerâmica é mostrado na Figura 2.17. As matérias-

primas para colagem de fita incluem pós cerâmicos, solvente, dispersante, ligante e plastificante, 

os quais são misturados e então feitos fluir sob uma lâmina móvel (ou estática) no substrato de 

plástico estático (ou móvel). A espessura da suspensão é controlada pela altura da folga do pistão 

e pela velocidade de movimento entre a lâmina e o substrato.  

Figura 2.17 - Fluxograma geral de processamento de produtos por colagem em fita.  
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Figura 2.17 - Fluxograma geral de processamento de produtos por colagem em fita. 

 

Fonte: próprio autor. 

 

Este método é realizado por via úmida de conformação com base na colagem de 

uma fita a partir de uma suspensão com natureza pseudoplástica, também conhecida como 

barbotina (NISHIHORAA et al., 2018). A suspensão é composta de um pó inorgânico 

disperso em um líquido (água ou orgânico), que age como um solvente para aditivos 

orgânicos (dispersantes, plastificantes e ligantes) e como um meio de dispersão para as 

partículas de cerâmica (BURGGRAAF e COT, 1996). Carter e Norton (CARTER e 
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NORTON, 2007) fornecem uma descrição sintética da função dos principais 

componentes da suspensão: 

a) Solvente 

O líquido (também referido como solvente na literatura) controla a viscosidade da 

lama permitindo que ela seja espalhada sobre o filme transportador (geralmente um 

polímero), e fornece um veículo para distribuir homogeneamente os aditivos e dispersar 

o pó cerâmico. 

b) Dispersante 

Dispersantes (também conhecidos como defloculantes) evitam o assentamento 

das partículas de pó. É composto de grupos de ancoragem que absorvem firmemente a 

superfície da partícula e uma cadeia polimérica com uma estrutura química projetada para 

fornecer uma estabilização estérica ótima à dispersão. Novos dispersantes são capazes de 

impedir a formação de aglomerados no deslizamento que resulta em um molde de fita 

sem variação aleatória na densidade. 

c) Ligante 

Os aglutinantes ou ligantes mantêm as partículas cerâmicas juntas após a 

moldagem até que a fita seja sinterizada e deve ser removida por tratamento térmico. 

Esses ligantes são polímeros que são adsorvidos e ligados entre partículas cerâmicas para 

fornecer a floculação entre as partículas e a ação de ligação. O aglutinante é um aditivo 

importante para o sistema de colagem de fita. As fitas cerâmicas verdes são obtidas 

impregnando a matriz polimérica (aglutinante) com grandes quantidades de materiais 

cerâmicos. Os ligantes podem influenciar as propriedades da fita verde (resistência, 

flexibilidade, durabilidade, tenacidade e suavidade, etc.). 

d) Plastificante 

Plastificantes aumentam a flexibilidade da fita verde, alterando a temperatura de 

transição vítrea (Tg). Um plastificante com um ponto de ebulição relativamente alto 

também é importante para garantir a estabilidade do sistema a temperaturas elevadas. Os 

plastificantes trabalham sobre ou em torno das cadeias do polímero ligante para melhorar 

o desempenho do ligante, permitindo movimento dentro da matriz de fita sem quebrar a 

própria matriz. 

Uma suspensão para colagem de fita deve ser ajustada para produzir fitas que 

satisfaçam alguns critérios de qualidade, tais como (i) ausência de defeitos durante a 

secagem; (ii) coesão para permitir a manipulação de folhas secas; (iii) homogeneidade 

microestrutural; (iv) boa capacidade de termoprensagem (laminação); (iv) pirólise fácil 
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(calcinação); e (v) alta resistência mecânica após a sinterização (HOTZA e GREIL, 

1995). Isso requer uma seleção cuidadosa dos aditivos da suspensão juntamente com o 

controle preciso de muitos parâmetros de processamento, o que torna a preparação da 

suspensão um passo crítico. 

Como afirmado por Gutiérrez e Moreno (GUTIERREZ e MORENO, 2001), a 

preparação de uma suspensão para colagem de fita depende fortemente da concentração 

de sólidos, ordem de adição dos aditivos, quantidade e características do ligante, entre 

outros parâmetros do processo. Todos esses parâmetros podem afetar as propriedades 

finais das fitas cerâmicas, como densidade, espessura, porosidade, qualidade da superfície 

e comportamento mecânico. Para produzir uma pasta com pó bem disperso, o processo 

de preparação é normalmente realizado em duas etapas. No primeiro passo, o pó é 

disperso no líquido usando um dispersante adequado. Em segundo lugar, os aditivos - 

como ligante, plastificante e antiespumante - são adicionados à suspensão (NISHIHORA 

et al., 2018). Um comportamento pseudoplástico da suspensão é desejado para garantir a 

produção de fitas homogêneas. Neste caso, durante a colagem, a viscosidade é diminuída 

devido a forças de cisalhamento entre a lâmina e o transportador. Logo após a colagem, 

a viscosidade aumenta rapidamente para suprimir o fluxo descontrolado e evitar a 

sedimentação das partículas de cerâmica (BITTERLICH et al., 2002). A suspensão 

preparada é despejada em um recipiente e após a colagem, a fita é formada em uma fita 

de polímero em movimento, onde uma lâmina de nivelamento, comumente chamada 

“lâmina de medição”, controla a espessura da fita verde. A fita verde é seca e cortada em 

partes, que podem ser laminadas posteriormente para obter peças mais grossas para 

garantir a estabilidade mecânica. Os laminados são então sinterizados para remover os 

orgânicos e promover a densificação desejada. 

2.7 Mecanismos de Endurecimento na Alumina a partir de fitas cerâmicas 

Extensas pesquisas foram conduzidas sobre técnicas de processamento que 

aumentam tenacidade à fratura de cerâmica. Embora os reforços microestruturais tenham 

mostrado moderado endurecimento nas cerâmicas, eles geralmente têm um efeito adverso 

sobre a resistência da cerâmica. O endurecimento por partículas alongadas, como 

whiskers e plaquetas, é baseado na deflexão da fissura nas interfaces dessas partículas e 

da matriz; no entanto, as mesmas partículas podem agir como falhas e enfraquecer o 

material (BECHER, 1991; DANIEL et al., 2017). Empregando estas técnicas em 

camadas, em vez de em partículas, a cerâmica pode ser endurecida sem qualquer 
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compromisso em força. Compósitos cerâmicos multifásicos podem ser qualificados por 

meio da otimização das interfaces entre diferentes fases. Por esta razão, muitos 

pesquisadores exploraram o efeito do laminado na de propagação de trincas. Entre esses 

projetos, há uma camada cerâmica alternada forte / camada fraca (CUI et al, 2018).  

A amostra suporta o carregamento adicional pelas camadas subsequentes devido 

à deflexão da trinca em cada intercamada fraca, aumentando o trabalho global de fratura 

da amostra. MORGAN e MARSHALL, 1995 aplicaram essa ideia para a alumina, que 

foi revestida por imersão em monazita (LaPO4) para criar camadas intermediárias fracas. 

A Figura 2.18 é um exemplo da parada de trinca que é característica dessas camadas 

fracas (MORGAN e MARSHALL, 1995). 

Figura 2.18 - Travamento de fissuras por camada de interface de monazita fraca em matriz de 

alumina. 

 

Fonte: MORGAN e MARSHALL, 1995. 

Outro design laminado usado para endurecer cerâmicas envolve a construção 

deliberada porosa de intercamadas, contendo 35-40% de porosidade, em um material. 

DAVIS et al., 2000 demonstrou um exagerado crescimento de trincas ao longo de 

intercamadas porosas em alumina na Figura 2.19. As suspensões de alumina com e sem 

amido foram moldadas em fita para produzir camadas densas e porosas, respectivamente, 

empilhados alternadamente para formar o laminado. Seus gráficos de carga / deflexão 

exibiram a mesma característica “surgir” mencionada acima, demonstrando que as 

camadas porosas podem de fato endurecer as cerâmicas por meio de deflexão prolongada 

de fissuras e aumento do trabalho de fratura. 
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Figura 2.19 - Deflexão de fissuras em alumina laminada com quantidades variáveis de 

porosidade em intercamadas de alumina porosa. 

 

Fonte DAVIS et al., 2000. 

Embora a deflexão de trincas possa ocorrer em interfaces fracas, ela também pode 

ocorrer em interfaces fortes onde as tensões residuais são a força motriz da deflexão 

(DANIEL et al., 2017). Tensões residuais resultam de diferenças nos coeficientes de 

expansão térmica entre materiais dissimilares em camadas, taxas de sinterização 

irregulares e transformações de fase martensítica resultando em alterações de volume. 

Todos esses mecanismos podem ser usados para aumentar a resistência à fratura e 

diminuir a variabilidade de resistência em um material, se eles forem controlados durante 

o processamento (SGLAVO et al., 2005). GREEN et al. 1999 demonstraram que as 

tensões residuais processadas em vidro de silicato por troca iônica causaram deflexão de 

subsequentemente aumento da força. Essa ideia foi aplicada a laminados de alumina / 

mulita (3Al2O3 · 2SiO2) por RAO et al., 1999, onde a fonte de tensão residual foi o 

desemparelhamento de expansão térmica. Esses espécimes exibiam uma característica de 

“limiar de resistência”, isto é, uma força abaixo da qual o sistema não falharia apesar da 

existência de falhas intrínsecas na cerâmica (RAO et al., 1999). 

Em alguns casos, a incorporação de interfaces fracas, porosidade ou tensões 

residuais em um material pode não ser desejada. Texturização é um método que pode 

interromper a propagação da trinca, evitando os efeitos adversos desses mecanismos de 

endurecimento. A texturização é obtida usando o processo de crescimento de grãos 

padronizado (TGG), no qual os moldes são alinhados no processo de formação e crescem 

em grãos anisotrópicos. A face basal de baixa energia de grãos de alumina anisotrópica 

pode inibir a propagação de trinca em alumina texturada monolítica (WALTON et al., 

2018). 

PAVLACKA, 2009 desenvolveu um laminado de camadas de alumina texturizada 

alternadas com camadas de alumina equiaxiais que exibiam deflexão e bifurcação 
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excessivas quando testadas em flexão, e também foram observados aumentos 

significativos na tensão de fratura em comparação com amostras de alumina texturizadas 

monolíticas. Uma amostra fraturada que demonstra deflexão, bifurcação e paradas ao 

longo de camadas texturizadas é mostrada na Figura 2.20. É interessante notar que 

Pavlacka não observou deflexão de trinca em amostras monolíticas de alumina 

texturizada, assim concluiu que a co-sinterização dos materiais equiaxiais e texturizados 

em uma arquitetura composta altera fundamentalmente o comportamento de fratura do 

material (PAVLACKA e MESSING, 2010). 

Figura 2.20 - Amostra de fratura laminada de microestrutura de alumina texturizada / 

equiaxeada mostrando deflexão, bifurcação e parada da fissura. 

 

Fonte PAVLACKA, 2009. 

 

Além do desenho do laminado, as estruturas também podem ser projetadas de 

modo que duas fases, tais como as microestruturas de alumina texturizada e equiaxial 

mencionadas acima, possam ser interconectadas em qualquer número e combinação de 

dimensões. NEWNHAM et al. 1978 apresentou todas as configurações possíveis para um 

sistema de duas fases ser interconectado, incluindo a estrutura do laminado (FERRAND 

et al., 2018). 
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Capítulo 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Neste capítulo serão descritos os reagentes utilizados, a metodologia empregada 

na preparação, as técnicas e equipamentos usados para caracterização, bem como as 

condições operacionais em que as análises foram realizadas. 

3.1 ETAPA 1 

Neste tópico são descritas as matérias-primas e etapas de processamento 

empregadas na obtenção dos corpos de prova estudados. Além disso, os procedimentos 

adotados para a sua caracterização e os respectivos equipamentos utilizados serão 

abordados neste capítulo. Na Figura 3.1 é apresentado um fluxograma que detalha a rota 

inicial de desenvolvimento do presente estudo na etapa 1. 

Figura 3.1 - Fluxograma de atividades para elaboração da etapa 1 deste trabalho. 

 

Fonte: próprio autor 
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3.1.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

Os materiais de partida utilizados no presente trabalho foram pó nanométrico de 

alta pureza de alumina comercial (α-Al2O3 ≥ 99%, TM-DAR - Taimei, Japão, faixa de 

tamanho de partículas de 150 nm), nano rutilo (TiO2 ≥ 99,5%, Kemira, Finlândia , faixa 

de tamanho de partícula de 80 nm.), pó de óxido de boro (B2O3 ≥ 99,9%, 89964, 

Alemanha, faixa de tamanho de partícula de 1-150 µm), pó de magnésia de alta pureza 

(MgO ≥ 97%, ≤ 0,0024 % SO4, tamanho de partícula 1,4 µm, Merck, Alemanha), pó de 

óxido de cobre (II) (CuO ≥ 98%; 208841 Sigma-Aldrich, Alemanha, intervalo de tamanho 

de partícula <10 μm), óxido de cobre (I) (Cu2O ≥97 %; 208825 Sigma-Aldrich, 

Alemanha, faixa de tamanho de partícula <5 μm), pó de óxido de silício (SiO2 , Aerosil, 

Alemanha Pureza: ≥ 99.8%), pó de óxido de potássio (KO2, Alfa Aeasar, Alemanha, 

Pureza: ≥ 96.5%, intervalo de tamanho de partícula ≤ 10 µm), pó de óxido de zinco (ZnO, 

Alfa Aeasar, Alemanha Série 11558, Pureza: ≥ 99,0%, intervalo de tamanho de partícula 

≤ 44 µm), pó de óxido de lítio (Li2O, Alfa Aeasar, Alemanha, Pureza: ≥ 99.5%, intervalo 

de tamanho de partícula ≤ 74 µm), Pó de vidro Schott Boro 8330™ (SiO2 B2O3 Al2O3 

Na2O K2O, Schott AG, Alemanha, intervalo de tamanho de partícula ≥ 10 µm), e por fim 

cinzas residuais do bagaço da cana-de-açúcar (CBC).  A seguir, na tabela 3.1, os dados 

das respectivas nomenclaturas e composições utilizadas neste trabalho.  

Tabela 3.1 - Composição dos óxidos presentes no pó de alumina e nomenclatura das amostras 

utilizadas nesta pesquisa. 

Especificação Composição Óxido (% wt) 

F1 97%Al2O3 + 1,5%Cu2O+1,5%TiO2 

F2 96%Al2O3+2%Cu2O+2%TiO2 

F3 96,5%Al2O3+1,5%Cu2O+2%TiO2 

F4 96,5%Al2O3+0,9%CuO+0,9%TiO2+0,1%B2O3+0,1%MgO 

F5 95% Al2O3 + 5%(78.99.SiO2 + 19.04.B2O3 +1.97.K2O) 

F6 95% Al2O3 + 5% (80.65.SiO2 + 12.48.B2O3 + 3.9.Na2O +2.96.Al2O3) 

F7 95% Al2O3 + 5% (81.SiO2 + 13.B2O3 +  2.Al2O3 + 3.5. Na2O + 

0.5.K2O) Schott Boro 8330™ 

F8 95% Al2O3 + 5% (9.56.Li2O + 22.36.ZrO2 + 68.03.SiO2) 

F9 95% Al2O3 + 5% (45.SiO2 + 35.ZnO + 15.Al2O3 + 2.5.MgO + 

2.5.B2O3 

AR 90% Al2O3 + 10% CBC 

AL Al2O3 pura 

Fonte: próprio autor 
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Na tabela 3.2 e 3.3 as especificações dos reagentes empregados para as 

formulações F e seus respectivos fornecedores. Inicialmente a mistura dos pós de 

nomenclatura F1 a F4 foi continuamente agitada em uma placa magnética em banho de 

álcool isopropílico pela introdução de uma barra magnética durante 4 horas à temperatura 

ambiente. Após a mistura, o pó foi seco por 24h em estufa, para depois ser misturado em 

recipiente em um moinho cilíndrico rotativo de bolas convencional (50 rpm) usando 

esferas de Al2O3 de alta pureza (Ø ~ 14 mm) por 24 horas. Após a mistura, os pós foram 

prensados uniaxialmente em prensa hidráulica (30 Mpa), seguido de sinterização em 

forno tubular com taxa constante de aquecimento / resfriamento de 5 ° C / min e 

temperatura de 1200 ° C permanecendo por 60 minutos até a temperatura ambiente dentro 

do forno. Os materiais de partida empregados foram comercialmente utilizados e os 

apresentados na tabela 3.2. 

Tabela 3.2 - Dados experimentais pelos respectivos fornecedores e literatura para as amostras 

F1-F4. 

Substância Fornecedor Fórmula 

Química 

Especificações Tamanho de 

Partícula 

Alumina de alta 

pureza TM-DAR 

Taimei, Japão α-Al2O3 Pureza em Pó: 99% ≤ 150 nm 

 

Óxido de titânio Kemira, 

Finlândia 

TiO2 Pureza em Pó: ≥ 

99.5 % 

≤ 80 nm 

Óxido De Cobre 

(I) 

Sigma-

Aldrich, 

Alemanha 

Cu2O Serie 208825 

Pureza em Pó: ≥ 97 

% 

≤ 5 µm 

Óxido De Cobre 

(II) 

Sigma-

Aldrich, 

Alemanha 

CuO Serie 208841 

Pureza em Pó: ≥ 98 

% 

≤ 10 µm 

 

Magnésia de alta 

pureza 

Merck, 

Alemanha 

MgO Pureza em Pó: ≥ 97 

%; ≤ 0.0024% SO4 

≤ 1.4 µm 

 

Óxido De Boro Johnson 

Matthey, 

Alemanha 

B2O3 Serie 89964 

Pureza em Pó: ≥ 

99.9 % 

≥ 150 µm 

 

Álcool 

isopropílico PA 

ACS 

Vetec 

Química 

(Sigma-

Aldrich), 

Brasil 

C3H8O Pureza Líquida ≥ 

99,8% 

faixa de ebulição 

81-83 ° C 

Peso molecular: 

60.10 

 

Fonte: Respectivos fabricantes. 
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As composições em pó e aditivos cerâmicos da nomenclatura F5 a F9 contendo 

5% vol foram misturadas com pó de Al2O3 comercial (Alumina de Alta Pureza TM-DAR, 

Taimei, Japão), como mostrado na tabela 3.3, em etanol em moinho de attritor usando 

bolas de zirconia (Ø 3 mm) durante 2 horas a 600 rpm, e depois da mistura, o pó foi seco 

durante 24 horas em câmara clonal. O pó resultante foi granulado em uma peneira 

vibratória contínuo de 200 mesh durante 50 min. Inicialmente amostras de blocos 

retangulares de alumina padrão (4 x 4 x 4,7 mm3) foram moldados por prensa seca 

uniaxial (30 MPa) e seguido por prensa a frio isostática (200 MPa) com a introdução do 

pó compactado em um vácuo e molde de elastômero vedado imerso em um líquido 

aquoso. Os corpos verdes foram sinterizados ao ar no forno (HT Nabertherm D 2804) 

com taxa constante de aquecimento / resfriamento de 5 ° C / min e temperatura de 1200 

° C permanecendo por 60 minutos até a temperatura ambiente dentro do forno. 

Tabela 3.3 - Composições pós-cerâmica-vidro (porcentagem por peso) e respectivos códigos das 

amostras F5-F9. 

Amostra Referência Sistema Cerâmico Aditivo wt% em 5% Vol. 

F5 Okamoto et al., 2008 95 vol% al2o3 TM-

DAR 

5 vol% Glass 1 

SiO2 78.99 

B2O3 19.04 

K2O 1.97 

F6 Okamoto et al., 2008 95 vol% TM-DAR 

5 vol% Glass 2 

SiO2 80.65 

B2O3 12.48 

Na2O 3.9 

Al2O3 2.96 

F7 ARAÚJO et al., 2015 

Schott Boro 8330™ 

95 vol% TM-DAR 

5 vol% Glass 3 

SiO2 81 

B2O3 13 

Al2O3 2 

Na2O 3.5 

K2O 0.5 

F8 Arcaro et al., 2016 95 vol% TM-DAR 

5 vol% Glass 4 

Li2O 9.56 

ZrO2 22.36 

SiO2 68.03 

F9 Datta et al., 2005 

(ARDB-3) 

95 vol% TM-DAR 

5 vol% Glass 5 

SiO2 45 

ZnO 35 

Al2O3 15 

MgO 2.5 

B2O3 2.5 

Fonte: próprio autor 
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A cinza do bagaço de cana de açúcar foi coletada numa usina na região de 

Eunápolis/BA, Brasil. A cinza da casca de café, em seu estado bruto, foi coletada em 

fazenda de café localizada no município de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. 

(MARQUES, 2015; DULTRA, 2013).  

De acordo com a tabela 3.5 nota-se que o SiO2 é o composto predominante na 

CBC, com teores de mais ou menos 44% da massa das amostras, seguido de Al2O3 com 

teores na faixa de 9%. Óxidos, Fe2O3, TiO2, MgO, P2O5, SO3, CaO representam cerca de 

23% da cinza (MARQUES, 2015). O resíduo da CBC apresenta percentuais equilibrados 

entre CaO (6,84 %) e MgO (4,74 %). Do ponto de vista de elementos fundentes isto pode 

ser interessante pelo fato que o CaO e MgO terem características de fundentes enérgicos. 

Essa relação tem influência direta na quantidade e, principalmente, na viscosidade do 

liquido formado durante a sinterização. De acordo com essa análise, o resíduo CBC foi 

escolhido para auxiliar como fundente e diminuir a temperatura de sinterização da 

alumina e servir de comparação para formulações já estudadas e analisadas. A cinza da 

casca de café foi descartada por não apresentar resultados significativos (< 95%) de 

densidade após sinterização a 1200 0C (MARQUES, 2015; DULTRA, 2013).  

Tabela 3.4 – Análise química por fluorescência da CBC 

Óxidos SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 MgO P2O5 Na2O SO3 CaO Outros 

% 44,01 8,36 1,72 0,69 4,74 3,49 0,14 4,71 6,84 1,83 

Fonte MARQUES, 2015. 

Neste passo a mistura dos pós de nomenclatura AR foi continuamente misturados 

com álcool etílico em um moinho cilíndrico rotativo de bolas convencional (50 rpm) 

usando esferas de Al2O3 de alta pureza (Ø ~ 14 mm) por 24 horas. Após a mistura, o pó 

foi seco por 24h em estufa. A especificação das amostras foi apresentada na tabela 3.1. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS 

3.2.1 Difração de Raios X 

Todo sólido possui um único padrão de difração, definido pelos valores do 

espaçamento interplanar e pelas intensidades relativas dos picos. Dessa forma, mesmo 

em uma mistura de sólidos cristalinos cada fase produz um padrão de difração 

independente, o que torna possível caracterizar esse sólido. A técnica de difração de raios 

X (DRX), baseada na Lei de Bragg (WOOLFSON, 1997), foi utilizada para a 

identificação das fases cristalinas presentes nos pós e nas cerâmicas sinterizadas. 

As amostras de alumina com os aditivos foram identificadas por difratômetro de 

raios X (Bruker AXS D8 Discover XRD) com as condições estabelecidas para a obtenção 

dos difratogramas foram: radiação CuKα obtida em 40 kV (com corrente de filamento em 

40 mA), intervalo de medição de 20o < 2θ< 80o, e varredura com passo angular de 0,01o. 

Esta identificação foi feita pela comparação dos dados obtidos nos difratogramas 

com os dados tabelados nas fichas JCPDS (International Centre for Difraction Data).  

3.2.2 Preparação do Corpo verde 

A etapa de preparação do corpo a verde inclui a prensagem uniaxial e isostática 

do material. Foram confeccionados 60 corpos a verde em formato de barras cerâmicas 

para as formulações F e AR ao todo.  

3.2.2.1 Prensagem Uniaxial e Isostática 

Para a confecção das barras foi utilizada uma quantidade de 1 grama de pó para 

cada amostra, pesados em uma balança de precisão digital Mettler Toledo Modelo Al204. 

As prensagens uniaxiais dos pós foram feitas utilizando uma matriz de aço obtendo-se 

compactados a verde na forma de barras com dimensões de 4 x 4 x 4,7 mm3. A pressão 

aplicada foi de 30 MPa. As amostras foram compactadas usando uma prensa hidráulica 

manual de 15 toneladas de capacidade (MPH-15, Marcon Indústria e Metalúrgica Ltda, 

São Paulo, Brasil), no LaPFiMC (Laboratório de Propriedades Físicas dos Materiais 

Cerâmicos) /DFTE/UFRN. O método de prensagem uniaxial utilizado foi o de ação única 

e em seguida por prensa a frio isostática (200 MPa) com a introdução do pó compactado 

em um vácuo e molde de elastômero vedado imerso em um líquido aquoso por prensa 

com capacidade de 392 MPa (Nikkiso, Alemanha, CL10-55-40). 
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3.2.3 Caracterização do corpo de prova a verde 

3.2.3.1 Dilatometria 

Os comportamentos de densificação dos compactados durante a sinterização 

foram investigados pelo uso de ensaios de dilatometria.  Neste ensaio é observada a 

retração linear característica da amostra em função da temperatura e do tempo de 

sinterização, sendo confiável e eficiente na definição de parâmetros para a sinterização. 

Os corpos de prova foram compactados em prensa uniaxial na pressão de 30 MPa. O 

comportamento de expansão térmica dos corpos de prova foi investigado com um 

dilatômetro Netzsch DIL 402 PC, pertencente ao Instituto de Cerâmica Avançada da 

Universidade de Tecnologia de Hamburgo, TUHH, Alemanha. As amostras foram 

aquecidas a 1,0 K / min até 1200 ° C, mantidas por 5 h, depois resfriadas a 1 K / min até 

a temperatura ambiente, obtendo-se curvas de retração linear e velocidade de retração em 

função da temperatura. 

3.2.3.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

A fim de revelar as mudanças que podem ocorrer durante o tratamento térmico 

dos pós sólidos, as medidas DSC foram realizadas (Netzsch DSC 404) em um sistema da 

temperatura ambiente até 1100 0C com taxa de aquecimento de 5 0C.min-1 sob atmosfera 

de fluxo de N2 50ml min.-1. 

3.2.3.3 Sinterização 

A escolha dos ciclos térmicos para sinterização das amostras foram determinadas 

com ajuda das curvas de dilatometria bem como com as informações de sinterização 

fornecidas pelos próprios fabricantes. Os corpos verdes foram então sinterizados em um 

forno (HT Nabertherm D 2804/ Hamburg, Alemanha) com uma taxa constante de 

aquecimento de 5°C / min e a temperatura de 1200 °C, permanecendo a esta temperatura 

durante 60 minutos e depois resfriados a uma taxa constante de 5 °C / min até à 

temperatura ambiente dentro do forno. 

3.2.4 Caracterização das propriedades físicas das cerâmicas sinterizadas 

Após a sinterização, os corpos de prova foram caracterizados através da análise 

de Difração de Raio X, Densidade, e análise dos resultados de Ensaios Mecânicos 

(Resistência à Flexão, Microdureza Vickers). 
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3.2.4.1 Determinação de densidade relativa 

A densidade das cerâmicas sinterizadas foram determinadas a partir das 

dimensões e da massa das amostras. Para a medição das dimensões do corpo cerâmico foi 

utilizado um paquímetro de precisão 0,02 mm. A massa foi medida com o uso de uma 

balança analítica. O valor da densidade representa a média das medições de 6 amostras. 

O método utilizado foi de acordo com o princípio de Arquimedes (ASTM B962 – 08). 

Esta técnica consiste na medição da massa dos corpos de prova secos (Ms), da massa dos 

corpos de prova úmidos em água destilada por 24 horas (Mu), e da massa dos corpos 

imersos em água destilada (Mi) para utilizá-los na equação (3.1). 

𝐷 =
𝑀𝑆

𝑀𝑢−𝑀𝑖
𝑥 𝜌á𝑔𝑢𝑎                                                     (3.1) 

 

 

Onde: 

D: densidade (g/cm3) 

ρágua: densidade da água 

A densidade relativa das amostras foi medida através da seguinte equação (3.2): 

𝐷𝑅 =
𝐷

𝐷𝑇
𝑥 100                                                             (3.2) 

Onde:  

D: densidade calculada pelo método de Arquimedes; 

DT: densidade teórica do material; 

DR: densidade relativa (%). 

Os valores de densidade teórica utilizados para o cálculo de densidade relativa das 

amostras foram 6,05 g/cm3, retirados do fabricante de cada material. 

3.2.4.2 Teste de Microdureza Vickers 

A dureza superficial das amostras foi determinada pelo uso da técnica de 

microdureza Vickers. A dureza Vickers se baseia na resistência que o material oferece à 

penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136°, 

sob uma determinada carga, como ilustrado na Figura 3.6. Foi utilizada uma carga de 

1000 gramas (1kgf), por 30 segundos para cada impressão (ASTM C1327-15). O 

equipamento utilizado para a medição foi Zwick modelo 3212. As amostras estavam 



 

 

66 

 

embutidas em resina, um de cada material, e foram previamente lixadas e polidas, 

procedimento este que irá ser descrito posteriormente. As impressões (indentações) 

obtidas foram observadas em microscópio óptico no próprio microdurômetro. Somente 

as diagonais de impressão consideradas aceitáveis dentro dos padrões da norma foram 

medidas. 

Figura 3.2 - Ilustração da dureza de Vickers e a disposição das amostras. 

 

Fonte: ISMAIL et al., 2016. 

O valor da Microdureza Vickers (HV) foi então calculado através da equação 3.3 

descrita abaixo;  

HV = F/A = 1,8544 F/d2                                                                                                   (3.3)  

Considerando-se que o ângulo entre as faces opostas do diamante é de 136°.  

Onde;  

HV = Microdureza Vickers  

F = Força aplicada (kg)  

A = Área da impressão produzida,  

d = comprimento das diagonais (mm) 

3.3 ETAPA 2 

A partir dos resultados microestrutural e de densidade, foi determinado iniciar a 

segunda etapa do trabalho com a formulação mais promissora entre as 10 estudadas, para 

a produção de fitas cerâmicas. A formulação escolhida entre os resíduos foi a formulação 

AR, contendo 10% CBC em peso, pois, além de excelentes resultados na redução da 

temperatura de sinterização, e economicamente sustentável, nunca foi produzido na 

literatura fitas cerâmicas a base de resíduo das cinzas da cana de açúcar para aplicação 
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em cerâmicas avançadas. Nesta fase chamaremos a fita produzida de 90% Al2O3 + 10% 

CBC de TAPEAR. Fitas cerâmicas de alumina pura também foram produzidas para 

motivos de comparação, denominadas TAPEAL. 

3.3.1 Produção das Fitas Cerâmicas  

Os reagentes utilizados na preparação das suspensões cerâmicas via tape casting 

são descritos na Tabela 3.5. 

Tabela 3.5 – Reagentes usados na suspensão cerâmica para a etapa de tape casting da amostra 

TAPEAR e TAPEAL. 

Reagentes Fabricante Função 

α- Al2O3 Sigma-Aldrich Pó cerâmico 

CBC Resíduo de usina Aditivo Fundente 

Dolapix CA Zschimmer & 

Schwarz 

Dispersante 

Antiespumante A Sigma- Aldrich Redução de bolhas e 

espuma 

Emulsão Acrílica (Mowilith LDM 6138) Clariant Ligante 

Dietanolamida de coco Stepan Surfactante 

Água Destilada - Solvente 

Álcool Isopropílico Vetec Plastificante 

Fonte: Próprio autor 

Os componentes utilizados na formulação das suspensões com a CBC, os 

percentuais de cada componente da fita cerâmica, são listados na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 -   Composição da suspensão da fita TAPEAR. 

Componentes Composição TAPEAR 

(%) 

90% α-Al2O3 + 10% CBC 45 

Dolapix CA 1 

Antiespumante A 0,25 

Mowilith LDM 6138 25,3 

Dietanolamida de coco 0,51 

Água Destilada 27,18 

Álcool Isopropílico 0,76 

Fonte: Próprio autor 
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Os componentes utilizados na formulação das suspensões para a fita de alumina 

pura TAPEAL, os percentuais de cada componente da fita cerâmica, são listados na 

Tabela 3.7. 

Tabela 3.7 -   Composição da suspensão da fita TAPEAL. 

Componentes Composição TAPEAL (%) 

100% α-Al2O3  45 

Dolapix CA 1 

Antiespumante A 0,25 

Mowilith LDM 6138 25,3 

Dietanolamida de coco 0,51 

Água Destilada 27,18 

Álcool Isopropílico 0,76 

Fonte: Próprio autor 

3.3.2 Preparo das suspensões e colagem das fitas 

O procedimento consistiu primeiramente na mistura física dos pós precursores 

90% α - Al2O3 + 10% CBC como dito anteriormente. Inicialmente, pesou-se as 

respectivas massas referentes aos três primeiros componentes, a água, o dispersante e por 

último os pós cerâmicos. Em seguida, foram adicionados ao recipiente da mistura as bolas 

de alumina e posteriormente a suspensão foi adicionada no moinho de bolas. A suspensão 

cerâmica permaneceu no moinho, sob agitação constante durante 24 horas. Após a 

mistura dos três reagentes e a espera de 24h, é adicionado os demais orgânicos (ligante, 

plastificante, surfactante e antiespumante). Espera-se mais 24h de mistura da suspensão 

no moinho sob agitação constante, somando-se ao todo 48h de processo de mistura. 

Logo após o processo de mistura é feita a deposição da fita no equipamento de 

colagem. O equipamento utilizado na obtenção das fitas foi o Table Top Tape Casting 

Machine TTC-1200 (Tape Casting Warehouse, Inc.), a velocidade de arraste utilizada foi 

de 202 mm/min e a temperatura ambiente. O doctor blade foi ajustado em 1,75 mm em 

relação ao substrato carreador. A secagem foi realizada em temperatura ambiente por 24 

horas. Tanto as fitas quanto as cerâmicas laminadas foram sinterizadas e caracterizadas 

através das técnicas descritas no fluxograma abaixo. Na Figura 3.3 são ilustradas as etapas 

de obtenção da suspensão e da colagem da fita cerâmica à base de 90% α - Al2O3 + 10% 

CBC. 
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Fonte: Próprio autor 

3.3.3 Caracterização das suspensões cerâmicas 

Antes do processo de colagem de fitas é necessário realizar a caracterização 

reológica da suspensão, para que seja obtida informação sobre seu comportamento 

durante realização do processo e que a fita resultante seja a mais adequada possível. A 

medida da viscosidade foi realizada em um viscosímetro modelo Haake Viscotester da 

Thermo Fischer Scientific com sistema cone-placa e sensor PP20 utilizando um intervalo 

de taxa de cisalhamento de 0 s-1 a 800 s-1, a temperatura ambiente.  

 

Figura 3.3 – Fluxograma da produção de fitas verdes pelo processo de tape casting 
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3.3.4 Processo de Laminação 

Atingir o nível de controle microestrutural para criar conectividades em cerâmicas 

estruturais requer o uso de processo de colagem de fita coloidal e, mais especificamente, 

o processo de tape casting. A colagem de fita permite a fabricação de materiais laminados 

pela disposição de fitas de cerâmica alternadas e/ou distintas. O co-casting, no qual duas 

ou mais fitas cerâmicas diferentes/ou iguais são simultaneamente moldadas, permite a 

fabricação de arquiteturas mais complexas através da disposição de fitas compostas de 

cerâmica. Exemplos de sequências de empilhamento para ambos são mostrados na Figura 

3.4.  

Figura 3.4 - Configuração de empilhamento para conectividades 2-2 (tape tape). 

 

Fonte: Próprio autor 

A laminação foi realizada por meio de compressão térmica. Durante a compressão 

térmica, a pressão e a temperatura são aplicadas às fitas verdes simultaneamente. Quando 

a temperatura excede a temperatura de transição vítrea (Tg) da fase orgânica dentro da 

fita verde, ocorre um fluxo viscoso da fase de polímero que causa subsequente 

interpenetração das partículas das fitas verdes adjacentes, como confirmado por Beck et 

al., 2015. Isto leva a um forte elo mecânico entre as camadas laminadas que permanecem 

depois da calcinação e sinterização. Um esboço do processo de compressão térmica é 

esboçado na Figura 3.5. 

Figura 3.5 - Movimento de partículas por fluxo da fase orgânica ligante-plastificante de duas 

fitas verdes adjacentes durante a compressão térmica. 

 

Fonte: BECK et al., 2015. 
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Para o processo de laminação, as amostras foram cortadas em sentidos distintos 

(longitudinal e perpendicular) em relação à direção da laminação, nas dimensões de (20 

mm x 15 mm). Logo após essas amostras foram empilhadas em 6 camadas de materiais 

iguais, ou seja, monolíticos, e prensadas a morno (termoprensagem) sob pressão de 10 

MPa, por 5 min, a 80°C. 

A figura 3.6 mostra a flexibilidade da fita a verde e a amostra laminada com 6 

camadas. As fitas verdes laminadas foram primeiramente aquecidas a 600 °C a uma taxa 

de aquecimento de 1 °C por minuto em forno tubular e mantidas por 1 h para eliminar os 

aditivos orgânicos. 

Figura 3.6 – Fotografias ilustrando a fita a verde e a fita laminada, antes do ensaio de ATG. 

 

Fonte: Próprio autor 

  

Fita a verde flexível de 
Alumina + CBC 

Corpo de prova laminado (80 0C) 
constituído por 6 camadas de fita 

cerâmica a verde. 14 mm 
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3.3.5 Análise termogravimétrica (ATD/ ATG) 

As análises térmicas consistem em uma série de técnicas nas quais são avaliadas 

diferentes propriedades de um material em função da temperatura ou do tempo durante 

um tratamento térmico, sob uma atmosfera específica. A análise termogravimétrica 

consiste na medida da massa da amostra em função da temperatura. Neste estudo, fitas a 

verde das amostras de composição AR foram analisadas em um equipamento da marca 

Shimadzu, modelo DTG – 60, em atmosfera de argônio a um fluxo de 50 mL/min, da 

temperatura ambiente até 1000 °C, com uma taxa de aquecimento de 5°C/min. 

3.3.6 Ensaio de Resistência à Flexão (TRF) 

O teste de resistência à fratura mais utilizado em materiais cerâmicos é o ensaio 

de flexão, pois submete o material ao estado de tração e compressão. Ele consiste na 

aplicação de uma carga P compressiva na direção perpendicular ao eixo longitudinal do 

corpo de prova, apoiado em dois pontos, com o objetivo de avaliar sua resistência à 

deflexão (deformação elástica). A carga aplicada parte de um valor inicial igual a zero e 

aumenta lentamente até a ruptura do corpo de prova. O valor da carga aplicada versus o 

deslocamento do ponto central é a resposta do ensaio, onde consegue-se determinar: o 

limite de resistência à flexão, módulo de elasticidade e rigidez do material (REED, 1995; 

WENDLER et al., 2017).  

Se no ensaio for utilizada uma barra biapoiada com aplicação de carga no centro 

da distância entre os apoios, ou seja, se existir em três pontos de carga, o ensaio é chamado 

de ensaio de flexão a três pontos. Se o ensaio consistir em uma barra biapoiada com a 

aplicação de carga em dois pontos equidistantes dos apoios, ou seja, se existirem quatro 

pontos de carga, o ensaio será chamado de ensaio de flexão em quatro pontos (REED, 

1995; WENDLER et al., 2017).  

As amostras geralmente são barras de sessão retangular com os cantos chanfrados 

ou arredondados. Como desvantagem deste ensaio é a relativa dificuldade para obtenção 

e preparação dos corpos de prova, qualquer defeito superficial de fabricação no corpo de 

prova pode comprometer a confiabilidade do ensaio.  

A técnica utilizada neste trabalho é a do ensaio em três pontos, realizado com base 

na norma ASTM C1161-18, com velocidade de aplicação da carga de 0,5 mm/min e 

distância entre os rolos inferiores de 12 mm, a temperatura ambiente. 
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De forma ilustrativa, a Figura 3.7 mostra um esquema do sistema utilizado para 

os ensaios de flexão a três pontos. 

Figura 3.7 - Visão esquemática do ensaio de flexão em três pontos 

 

Fonte: LIU et al., 2015 

 

A tensão de ruptura é calculada pelo computador, através da equação (3.4):        

                                                                                                                                           

                                                 𝜎 =
3𝑃𝐿

2𝑡𝑏2                                                       (3.4) 

 

Onde: 

σ: é a resistência a flexão do material em MPa; 

P: é a carga aplicada em N; 

L: é a distância entre os pontos de apoio (mm); 

b: é a espessura (mm); 

t: altura dos corpos de prova retangulares (mm). 

 O ensaio foi realizado na máquina para Ensaio Mecânico da marca 

ZWICK/ROEL do laboratório LaPFiMC PPGCEM/UFRN. 
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3.3.7 Caracterização Microestrutural das amostras sinterizadas 

Esta análise foi realizada de duas formas distintas: os aspectos morfológicos das 

superfícies de fratura dos corpos-de-prova submetidos a ensaio de flexão em três pontos, 

com o objetivo de analisar a região onde ocorreu á fratura no material; e também foram 

realizadas análises das superfícies polidas com pastas de diamante e atacadas 

termicamente (Esta análise foi realizada nas superfícies polidas e termicamente tratadas 

a 100 ° C abaixo da temperatura de sinterização (1100 ° C 15K.m -1), para avaliar o 

tamanho e o crescimento dos grãos, e bem como  quimicamente com Ácido fluorídrico, 

em solução aquosa de 3% durante 5s, com o objetivo de avaliar tamanho e crescimento 

de grão, mas os procedimentos utilizados para revelar contorno de grão não foram 

satisfatórios). As amostras sinterizadas tiveram um preparo preliminar para as 

observações microestruturais. Os detalhes dos equipamentos e procedimentos realizados 

são apresentados a seguir: 

a) Lixamento e Polimento: Após a incorporação em amostras de resina, foi 

realizada o lixamento automático da lixa de carboneto de silício até o tamanho de 

partículas P1500 e obtenção de uma superfície plana para posterior polimento. Após a 

moagem, as amostras foram polidas com pastas diamantadas em diferentes faixas 

granulométricas, na seguinte sequência de 15, 9, 6, 3 e 1μm. Os tempos de moagem e 

polimento variaram de acordo com a evolução do processo. As amostras polidas foram 

então removidas da resina e lavadas, e imersas em acetona em ultra-som por 5 minutos, 

visando remover sujeira e impurezas do processo de polimento. 

b) Tratamento térmico: Após a limpeza superficial, as amostras foram devolvidas 

ao forno de sinterização, onde foram submetidas a tratamento térmico para revelar os 

limites dos grãos. A taxa de aquecimento foi de 15 K.min-1, com temperatura 100 ° C 

abaixo da temperatura de sinterização por 20 minutos, depois resfriada no forno até a 

temperatura ambiente. 

As micrografias foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura (Zeiss 

Supra 55VP FEG-SEM) da alumina com os aditivos após a sinterização. A análise 

composicional também foi realizada por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) ao 

longo do perfil das amostras. O objetivo do mapeamento de EDS é avaliar o gradiente de 

composição das cerâmicas após a sinterização. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo serão apresentadas as discussões referentes aos resultados 

experimentais obtidos da caracterização das formulações avaliadas. 

4.1 Dilatometria 

As escolhas de ciclos térmicos para sinterização foram determinadas com o 

auxílio de curvas de dilatometria, bem como as informações de sinterização fornecidas 

pelo fabricante. A análise dilatométrica das amostras F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 e 

Al2O3 pura foi feita com o objetivo de avaliar a curva de retração linear e, deste modo, 

escolher a melhor temperatura para realizar as sinterizações. As curvas dilatométricas das 

amostras cerâmicas F1 a F9 e a Al2O3 pura, todas compactadas, estão ilustradas nas 

Figuras 4.1 e 4.2.  Com base na Figura 4.1, pode-se observar que para todas as 

composições estudadas o início da retração linear ocorreu em torno de 1000°C. A 

temperatura de sinterização do pó comercial de alumina foi estimada em 1350°C, como 

sugerido pelo fornecedor TAIMEI CHEMICALS co., Ltd. 

Figura 4.1 – Curvas de retração linear térmica em função da temperatura das amostras de Al2O3 

pura e formulações de F1 a F4 até 1200°C. 

 

Fonte próprio autor 

As curvas de retração linear para as formulações de F5 a F9 incluindo a curva da 

Al2O3 pura são mostradas na Figura 4.2. Foi possível verificar que a sinterização teve 

início na faixa de temperatura de 1025°C a 1168°C, no caso das cerâmicas contendo 

vidro. Estas temperaturas são consideravelmente baixas em comparação com os dados 
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reportados na literatura, que geralmente se separa na faixa de 1350 ° C a 1600 ° C (LV et 

al., 2019).   

Figura 4.2 - Curvas de retração linear térmica em função da temperatura das amostras de Al2O3 

pura e formulações de F5 a F9 até 1200°C. 

 

Fonte próprio autor 

Para as formulações F6, F7, F8, as temperaturas de sinterizações apresentaram-se 

menores, 1109°C, 1168°C e 1025°C, respectivamente. Isto pode estar relacionado a uma 

composição semelhante de F6 e F7, ambos contendo 3,4-5% de Na2O como precursor, 

que é um agente fundente bem conhecido. No caso da composição F8, que é baseada em 

vidro de cal de soda, o teor de Na2O no vidro de cal de soda é muito maior (22%), de 

modo que forma a fase líquida na temperatura mais baixa (LIU et al., 2012, ZHAO et al., 

2015). 

Para a composição F5, que contém K2O, a sinterização começou a cerca de 1100 

° C. Neste caso, o K2O presente no vidro precursor (F5) é um pouco menos ativo como 

um fluxo quando comparado ao Na2O (usado em F6 e F7, por exemplo). Os óxidos 

alcalinos atuam como modificadores que se conectam através de ligações iônicas à rede 

de ânions e esses íons agem quebrando as ligações covalentes, como no caso do Si-O-Si, 

causando o surgimento de átomos de oxigênio não ligados em materiais à base de sílica. 

Assim, a adição destes auxiliares de sinterização, em especial à base de Na, podem 

quebrar as ligações entre pontes de poliedros de SiO4 formando um ânion terminal que 

neutraliza a carga de cátion, posicionada nos interstícios da estrutura tridimensional, 
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causando um forte fluxo que é ligeiramente mais forte que os auxiliares baseados em K 

(FANG e JEAN, 2007; LIU et al., 2012; ZHAO et al., 2015; TUNG e JEAN, 2018). A 

curvas de retração linear para a formulaçao AR é mostrada exclusivamente na Figura 4.3. 

Figura 4.3 - Curva de retração linear térmica em função da temperatura da composição AR até 

1500°C. 

 

Fonte próprio autor 

Sob aquecimento, a sinterização do material cerâmico ocorre em vários estágios 

que estão estreitamente relacionadas com a transformação de fase.  O primeiro estágio 

compreende desde o início do aquecimento até o início da retração, em torno de 1100 ºC 

para o resíduo (Fig. 4.3). Este estágio é caracterizado pelo rearranjo das partículas onde 

se inicia transferência de matéria entre as partículas vizinhas, contato formado na etapa 

de compactação, com a formação dos “pescoços” (GERMAN, 1996ç YANG et al., 2018).  

SUCHANEK e GARCES, 2010 determinaram o mesmo valor do fabricante, 

enquanto que a temperatura de sinterização com adição do resíduo foi de cerca de 1200 ° 

C. Além disso, o valor de retração linear foi mais elevado para AR (12%) do que para a 

alumina pura (0 %), como também em comparação das composições F4 a F9. Isto pode 

estar relacionado ao resíduo da CBC ser um material menos inerte do que a matriz 

original, e também, pela presença de CaO e MgO, proveniente do pó das cinzas, que como 

fundentes energéticos reduz a temperatura de sinterização por excelentes propriedades de 

difusão (MARQUES, 2015). Com a adição da CBC foi mostrada a possibilidade de 

reduzir significativamente a temperatura de sinterização da alumina, de 1350 ° C para 

1200 ° C. 



 

 

79 

 

4.2 Difração de Raios X (DRX) 

A análise de DRX da amostra sinterizada da alumina pura revela apenas a fase α-

Al2O3, como mostrado na Figura 4.4. O gráfico de DRX mostra claramente que a alumina 

não contém nenhuma fase de reforço adicional. 

Figura 4.4 - Difratograma da amostra de alumina. 

 

Fonte: Próprio autor. 

Os difratogramas das formulações de F5 a F9 são mostrados na Figura 4.5. De 

acordo com a análise de difração, picos situados em alumina α (JCPDS 90077496) e 

quartzo (JCPDS 006307) foram identificados em todas as amostras de alumina com os 

aditivos. Em geral, a aparência da fase de andaluzita Al2SiO5 (JCPDS 9000919) foi 

encontrada após a sinterização. Foi evidenciada uma aparência muito semelhante, onde 

os reflexos de alumina e óxido de silício eram claramente visíveis. Nenhuma outra fase, 

como a que contém vítreo, foi visível a partir do XRD. É possível verificar que os picos 

referentes a todas as fases nas amostras de pó se intensificam com a sinterização. A Figura 

4.5 mostra os resultados de DRX das amostras em pó e dos espécimes sinterizados.  
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Figura 4.5 - Padrões de DRX de amostras das composições F5 a F9 preparadas a partir de pós 

moídos e amostras sinterizadas a 1200°C, sendo (P) para os pós e (S) para as sinterizadas. 

 

Fonte: Próprio autor. 
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4.3 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

A figura 4.6 mostra os picos exotérmicos a 900 e 1000 0C das curvas de DSC para 

as amostras de formulações F5 a F9, nos quais podem ser correspondentes possivelmente 

à cristalização de cristobalita, quando ocorre a estabiliazacao, devido a combinação  

desses dopantes resultarem numa mistura de cristobalita com outras fases dentro da mtriz 

vítrea que contém partículas cristalinas (NAGHIZADEH et al., 2015) do conteúdo de 

SiO2 utilizado em todas as composições. Para todas as amostras, a elevação exotérmica 

de 600 a 800 0C é descrita provavelmente para a cristalização de SiO2 e formação de 

andaluzita Al2O5Si, A presença de inclusões ativas não deixa dúvida sobre a natureza do 

reagente responsável pela sua cristalização, comprovando que o processo de formação da 

andaluzita é regido pelos processos de dissolução-difusão-precipitação como mostrado 

nos resultados de DRX, o qual foi observado também por NAGHIZADEH et al., 2015. 

Figura 4.6 - Curvas DSC para composições de F5 a F9. 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.4 Densidade Relativa 

Os valores de densidade teóricos utilizados para calcular a densidade relativa das 

amostras foram de 3,98 g / cm3 obtidos do fabricante. A figura 4.7 mostra a densidade 

relativa para as amostras de formulação F1-F4, um aumento significativo na densidade 

relativa proporcional a temperatura de sinterização estudada comparado a alumina pura. 
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No entanto, para as amostras F1, F2 e F3, houve um pequeno aumento em comparação 

às amostras F4 (com MgO ≤ 1,4 µm e B2O3 ≥ 150 µm), indicando que o uso de pó 

nanoestruturado para densificação a baixas temperaturas é o mais adequado. Estes  

resultados corroboram com os que foram apresentados anteriormente nas curvas de 

dilatometria (Fig. 4.1) para estas composições. 

Figura 4.7 - Densidade relativa do material compósito Al2O3 / Aditivos versus a composição do 

pó de F1 a F4, e alumina pura como padrão, sinterizadas a 1200 0C. 

 
Fonte: Próprio autor 

Na Figura 4.8 são mostrados os resultados de densidade relativa para as 

composições de F5 a F9. Para F6 e F8, os valores de densidade foram em torno de 95%, 

e para as curvas F7, a densidade apresentou um valor acima de 90%. Resultados 

semelhantes foram encontrados por MONTEDO et al. 2018, que estudaram os efeitos de 

uma cerâmica vitrocerâmica LZSA (11.6Li2O 16.8ZrO2 68.2SiO2 3.4Al2O3) no 

comportamento de sinterização da alumina obtida por sinterização de fase. Os autores 

mostraram que a cerâmica vítrea aumentou a densificação da alumina estudada, porém 

uma das amostras atingiu uma densidade relativa de 95% nas amostras sinterizadas a 1600 

° C / 40 min em comparação com 85% para a sinterização a 1600 ° C / 4h, sendo as 

formulações estudadas neste trabalho se mostrando em potencial para melhorar a 

densificação de alumina em 1200 0C, no qual aplicações onde a resistência ao desgaste é 

o requisito principal. 
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Figura 4.8 - Densidade relativa do material compósito Al2O3 / Aditivos versus a composição do 

pó de F5 a F9, e alumina pura como padrão, sinterizadas a 1200 0C. 

 
Fonte próprio autor 

Os aditivos utilizados nas amostras de formulação F5 e F9 têm forte influência na 

densidade das amostras apresentando valores menores em relação às demais 

composições. Al2O3 exibe uma estrutura de coríndon hexagonal, onde os cátions Al3+ 

ocupam apenas dois terços dos locais disponíveis e um local intersticial ocioso surge entre 

pares alternados de Al3+. A captura do material de enchimento de alumina pode ocorrer 

em torno de defeitos resultantes da dissolução de impurezas (isto é, cátions de dopagem 

e seus defeitos de compensação de carga). Em materiais sinterizados, também é 

necessário considerar o efeito de contornos de grãos, segregação de impurezas e defeitos 

nas interfaces (MONTEDO, 2018). Esses átomos dopantes podem ter contribuído para a 

formação de defeitos pontuais, aumentando a concentração de defeitos nativos no cristal, 

o que pode dificultar a cinética de sinterização, gerando uma alta porosidade para as 

amostras F5 e F9.  

É conhecido também que a influência de altas temperaturas nos óxidos geralmente 

causa a vaporização seletiva de seus componentes, bem como a interação com a atmosfera 

no qual está submetido. Isso pode levar a mudanças na composição química e, 
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consequentemente, nas propriedades físico-químicas dos materiais. Uma análise das 

propriedades termodinâmicas do sistema similar a composição F9 revelou para 

temperatura de decomposição a T < 676,85 0C. Há consideráveis pesquisas na literatura 

sobre os processos de vaporização e propriedades termodinâmicas do sistema Al2O3 - 

SiO2. As atividades de Al2O3 e SiO2 foram determinadas para o intervalo de temperatura 

entre 1126,85 a 1526,85 0C (STOLYAROVA, 2016). 

Um detalhado estudo espectrométrico de massa dos processos de vaporização e 

propriedades termodinâmicas de óxidos K2O na faixa de temperatura de 676,85 a 1276,85 

0C foi realizado por STOLYAROVA, 2016, no qual descobriu-se que os desvios 

negativos do comportamento ideal de vaporização do sistema foi a 1199,85 0C. Essa pode 

ser a razão da formulação F5 apresentar baixa densidade relativa, o que corrobora com as 

imagens de MEV no próximo capitulo. ANDRÉ et al., 2017 descreveu que os produtos 

voláteis das temperaturas de vaporização de Al2O3 e Al, assim como a temperatura de 

sublimação, dependem das restrições físicas consideradas. Assim, a temperatura de 

sublimação ou a temperatura de vaporização são fundamentais para saber quando o sólido 

sublima ou vaporiza o líquido. Quando a concentração de ar é baixa, as principais reações 

químicas na fase gasosa são a dissociação dos mesmos. Em contraste, quando a 

concentração de ar é alta o suficiente, a temperatura de vaporização líquida dos óxidos 

atinge uma temperatura mais alta. A principal reação não é mais a dissociação dos óxidos, 

mas a vaporização dos mesmos. A atmosfera utilizada para sinterização das amostras foi 

ar atmosférico. Para evitar menor taxa de vaporização, a utilização de uma atmosfera de 

ar sintético talvez significasse a solução. 

Na Figura 4.9 são mostrados os resultados de densidade relativa para a 

composição AR em comparação com alumina pura. De acordo com a análise dos 

resultados pode-se verificar que o empacotamento das misturas com adição dos resíduos 

da cinza do bagaço da cana de açúcar não comprometeu os mecanismos de difusão, 

obtendo-se valores de densidade acima de 95%, corroborando com a temperatura de 

trabalho escolhida 1200 0C. 
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Figura 4.9 - Densidade relativa do material compósito Al2O3 / Aditivo de resíduo CBC versus a 

Al2O3 pura sinterizadas a 1200 0C. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

4.5 Caracterização Microestrutural das Amostras Sinterizadas de 

Formulação F1-F4 

. Observou-se a ausência dos contornos de grãos com o tratamento térmico 

escolhido, ou até mesmo com os procedimentos subsequentes observado via ataque 

químico em todas as amostras analisadas neste trabalho. A alumina comercial utilizada é 

comumente identificada com parâmetros de tratamento térmico das superfícies polidas 

em torno 1300 0C por 2 h. Este parâmetro não foi possível ser reproduzido neste trabalho 

devido à baixa temperatura de sinterização utilizada de 1200 0C, e além disso o ataque 

químico (por ácido fluorídrico (HF)) escolhido não foi adequado ao ponto de ocasionar 

também a não revelação dos contornos de grão. 

As figuras 4.10 (F1), (F2), (F3) e (F4) mostram respectivamente as micrografias 

por MO da superfície polida do nanocompósito de alumina contendo diferentes inclusões 

de óxidos sinterizadas a 1200 0C. 
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Figura 4.10 - Micrografia óptica representativa de amostras de alumina sinterizadas por 60 

minutos e prensadas uniaxialmente a 1200 ° C. 

  

  

Fonte: Próprio autor. 

A amostra F2 é a composição que apresenta o maior número de inclusões em 

alumina (2% TiO2 + 2% Cu2O), e também os menores valores de microdureza, nas duas 

temperaturas estudadas. Além de inclusões como o titânio (176 pm) com maior raio 

atômico do que o alumínio (143 pm), observa-se que o processo utilizado não foi 

adequado, ou seja, a solução da mistura não foi efetiva para boa dispersão de inclusões 

na matriz de alumina. Isso pode ter levado a que as partículas não se ligassem à 

consolidação e não eliminasse a porosidade, justificando a diminuição da dureza em 

comparação com as outras amostras. 

Figura 4.11 - Micrografias eletrônicas de varredura das amostras F1 e F2 sinterizadas por 60 

minutos a 1200 0C e compactadas uniaxialmente. 

F1
a 

F2 

F3 F4 
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As imagens de MEV da alumina sinterizada na Figura 4.11 mostraram uma 

morfologia com presença de poros, o que corroborou com a baixa dureza de F2 e confirma 

a presença de poros não interconectados e abertos na superfície gerada pela mistura de 

pós de óxidos e passo de sinterização. 

4.6 Caracterização Microestrutural das Amostras Sinterizadas de 

Formulação F5-F9 

Esta análise foi realizada nas superfícies polidas e termicamente tratadas a 100°C 

abaixo da temperatura de sinterização (1100 °C), para avaliar o tamanho e o crescimento 

dos grãos. As Figuras 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15 mostram micrografias de superfície 

representativas obtidas por microscopia eletrônica de varredura. A análise composicional 

também foi realizada por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS) ao longo do perfil 

das amostras 

Devido à contribuição significativa dos átomos da superfície e à difusão da rede 

inativa durante o processo, o crescimento de grãos tornou-se insignificante, e 

possivelmente fases vítreas desfalcou os contornos de grão, como mostrados nas figuras 

a seguir de MEV. A deformação resultante da alta pressão (prensagem isostática) 

contribuiu em parte para a densificação, que não aumentou o tamanho do grão. Essa 

contribuição significativa de átomos de superfície talvez tenha se originado da grande 

área de superfície, sendo o mesmo conceito afirmado por KINEMUCHI et al., 2016. 

Os resultados da EDS do F5 na área marcada com o retângulo preto na Figura 

4.12 (a) são relatados na Figura 4.12 (b). Considerando que B Kα, Al Kα, Si Kα e K Kα 

foram detectados em quantidades de acordo com 14,86, 45,71, 1,12 e 0,00% em peso, 

respectivamente. 

F1 F2 
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A Fig. 4.12 (a) mostra as micrografias das amostras de superfície lisa, ao passo 

que podemos confirmar as observações morfológicas que avaliam que a presença dos 

poros fechados não foi controlada pela composição do aditivo utilizado. Sabe-se que o 

fluxo de K2O (F5) um pouco menos ativo do que o Na2O (usado em F6 e F7, por exemplo) 

e com base na análise EDS não consegue identificar K2O na morfologia. 

Figura 4.12 - (a) Micrografia representativa da amostra sinterizada F5 e (b) análise de EDS na 

área preta da Fig. 4.12 (a). (Ampliação de 50.000X). 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Próprio autor 

Os resultados da EDS F6 na área marcada com o retângulo preto na Fig. 4.13 (a) 

são relatados na Fig. 4.13 (b). Considerando que B Kα, Al Kα, Si Kα e Na Kα foram 

detectados em quantidades de acordo com 0,00, 59,69, 1,54 e 0,16% em peso, 

respectivamente. A Fig. 4.6 (a) relata que não há poros na superfície, mas que precipitam 

pontos brancos com menos de 100 nm de diâmetro. Nesta amostra há uma quantidade de 

3,9% em peso de Na2O em vol 5% do sistema de vidro cerâmico. 

Sabe-se que este óxido funciona como modificador como entre outros (K +, Pb2 +, 

Fe2 +, Fe3…), e o Na + tende a se conectar através de ligações iônicas à rede de ânions e 

esses íons atuam quebrando ligações covalentes, como no caso de conexões do tipo Si-

O-Si, causando assim o surgimento de átomos de oxigênio não ligados em materiais à 

base de sílica. A introdução dos modificadores, em especial como Na +, quebra as 

ligações entre pontes de poliedros (SiO4) formando um ânion terminal que neutraliza a 

carga do cátion, posicionado nos interstícios da estrutura tridimensional, causando um 

forte fluxo semelhante a outros fluxos alcalinos, mas fluxo ligeiramente mais forte que o 

potássio (FANG e JEAN, 2007; TUNG e JEAN, 2018). 
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Figura 4.13 - (a) Micrografia representativa da amostra sinterizada F6 e (b) análise de EDS na 

área retangular preta da Fig. 4.13 (a). (Ampliação de 50.000X). 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Próprio autor 

A Fig. 4.13 (a) relata que não há poros na superfície e os pontos indicados 

precipitados entre 100 e 200 nm de diâmetro são identificados como observado na 

amostra F6. Esta amostra tem uma quantidade de 3,5% em peso de Na2O e 0,5% em peso 

sobre vol 5% do sistema de vidro cerâmico. Embora não apareça nos resultados da EDS, 

podemos observar que o Na + ainda atua como um modificador de rede e fluxo, 

proporcionando a densificação da alumina. 

Os resultados da EDS do F7 na área marcada com o retângulo preto na Fig. 4.14 

(a) são relatados na Fig. 4.14 (b). Considerando que B Kα, Al Kα, Si Kα, Na Kα e K Kα 

foram detectados em quantidades de acordo com 10,19, 34,73, 0,59, 0,00 e 0,00% em 

peso, respectivamente. 
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Figura 4.14 (a) Micrografia representativa da amostra sinterizada F7 e (b) análise EDS na 

análise retangular preta da Fig. 4.7 (a). (Ampliação de 50.000X). 

 
(a) 

 
(b) 

Fonte: Próprio autor 

O MEV da Fig. 4.15 (a) relata uma microestrutura densa na superfície e os pontos 

brancos entre 200 e 400 nm de diâmetro são identificados, assim como observado na 

amostra F6 e F7. O F8 consiste em uma quantidade de vol 5% de LZS (Li2O-ZrO2-SiO2) 

no sistema de vidro cerâmico. 

Os resultados de EDS F8 nos respectivos pontos brancos na área marcada com os 

retângulos pretos (1) e a matriz (2) na Fig. 4.15 (a) são relatados na Fig. 4.15 (b). 

Considerando que a região 1 apresenta apenas picos de Al Kα e Zr Kα de acordo com 

33.10 e 33.14 respectivamente. A região 2 a quantidade encontrada para Al Ka, Si Kα e 

Zr Kα foi de 29,20, 0,83 e 0,00% em peso, respectivamente. O lítio elementar não pode 

ser determinado por esta técnica devido ao baixo número atômico. 
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Figura 4.15 - (a) Micrografia representativa da amostra sinterizada F8 e (b) análise EDS na área 

retangular preta da Fig. 4.8 (a). (Ampliação de 50.000X). 

 

(a) 

 

 

 

(b) 

Fonte: Próprio autor 

Os resultados do F9 EDS na área marcada com o retângulo preto na Fig. 4.16 (a) 

são relatados na Fig. 4.16 (b). Os picos mostraram que B Kα, Al Kα, Si Kα, Zn Kα e Mg 

Kα foram detectados. A Fig. 4.16 (a) mostra as micrografias da superfície da amostra F9 

enquanto a alta porosidade e a não densificação. O sistema  ZnO-SiO-Al2O3-MgO-B2O3 

não é adequado para aplicação como redutores de temperatura de sinterização de alumina, 

como mostrados nos resultados de densidade e resistência mecânica. Todos os gráficos 

EDS mostram um pico intenso consideravelmente maior de Al2O3, confirmando a 

composição com maior teor de Al2O3, como explicado anteriormente nos resultados de 

densidade, devido a possível vaporização dos óxidos adicionados. 

 

Figura 4.16 - (a) Micrografia representativa da amostra sinterizada F9 e (b) análise de EDS na 

área preta da Fig. 16 (a). (Ampliação de 50.000X). 
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(a) 

 
(b) 

 

Fonte: Próprio autor 

4.7 CARACTERIZACAO DOS LAMINADOS CERÂMICOS 

Nesta etapa inicia-se a caracterização dos tapes produzidos (TAPEAR) com a 

formulação escolhida AR. 

4.7.1 Estabilidade da Suspensão TAPEAR 

A figura 4.17 mostra a viscosidade como uma função da taxa de cisalhamento 

para TAPEAR. A partir da curva verificou-se um claro decréscimo da viscosidade com o 

aumento da taxa de cisalhamento, bem como um aumento da tensão de cisalhamento com 

o aumento da taxa de cisalhamento, o que caracteriza um comportamento para fluidos 

não newtonianos independentes do tempo, pseudoplásticos, que quando submetidas a 

uma tensão de cisalhamento, suas moléculas tendem a se orientar na direção da força 

aplicada. E quanto maior esta força, maior será a ordenação e, consequentemente, menor 

será a viscosidade aparente, como mostrado no gráfico. Este comportamento é típico de 

suspensões cerâmicas e considerados adequados para a obtenção de fitas cerâmicas com 

boa plasticidade, superfícies homogêneas e planas a verde. Os resultados encontrados no 

presente trabalho estão em concordância com os resultados encontrados na literatura 

(CORREA et al., 2017; HOSTAŠA, 2017, PERES et al., 2018). 
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Figura 4.17 - Viscosidade em função da taxa de cisalhamento da suspensão TAPEAR. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

JABBARI et al. 2016 fala que no início da colagem da fita, a tensão de 

cisalhamento surge da resistência interna do alongamento das cadeias poliméricas e da 

divisão dos aglomerados de partículas, resultando em um aumento na viscosidade da 

suspensão total. A aplicação adicional de tensão de cisalhamento faz com que a suspensão 

flua sem obstáculos, diminuindo assim a viscosidade da pasta. QIAO et al., 2012 

concluíram que as suspensões para a colagem de fitas exibem comportamento 

pseudoplástico, permitindo a obtenção de fitas com superfícies homogêneas e planas, fato 

que contribui para a qualidade final da fita (PERES et al., 2018). 

4.7.2 Análise Termogravimétrica (ATG) 

A curva termogravimétrica da fita verde da composição TAPEAR obtida em 

atmosfera de argônio está ilustrada na Figura 4.18.  O processo total de perda de massa 

ocorre basicamente em três etapas e na faixa de temperatura entre 25°C a 800°C. Os 

aditivos orgânicos começaram a queimar a cerca de 150 °C (linha roxa), acertando um 

processo de queima lenta de 150 °C a 375 °C (linha verde). Os aditivos orgânicos foram 

removidos acima de 500 °C (linha azul) com perda de peso total de 24,14 %, o que é 

consistente com o nível de ligante da suspensão.  
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Figura 4.18 - A curva TG da fita a verde da composição AR 
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Fonte: Próprio autor 

4.7.3 Tensão de Ruptura a Flexão em Três Pontos (TRF) 

As forças de flexão e módulos elásticos obtidos para a alumina pura e as amostras 

compostas são listados na Tabela 4.1. Para os laminados de 6 camadas feitos a partir da 

mistura de alumina (TAPEAR), isto é, com adição de partículas de reforço, sinterizadas 

a 1200 ºC, a TRF média foi de 20,14 MPa. No caso, sendo apenas monólitos de laminados 

cerâmicos, e não tendo uma fase frágil, e outra dura, como são comumente compostos os 

laminados cerâmicos, há apenas adição das partículas do resíduo CBC, entretanto, 

ocorreu uma queda acentuada na resistência mecânica das peças em comparação a 

alumina pura, que chega a ser em torno de 300 MPa para um monólito 100% de alumina, 

para sinterização em 1300 0C (KIM et al., 2006). Para ZHENG et al. 2015 a resistência à 

flexão da amostra multicamadas foi de 233 MPa e o módulo elástico relativo de 77 GPa 

foram menores. 

Tabela 4.1- As propriedades mecânicas das amostras de tapes laminadas utilizadas neste estudo. 

1200 0C Força Módulo de Young 

TAPEAR 24,94 MPa ± 0,67 3,96 GPa 

 

TAPEAL Delaminação Delaminação 

Fonte: Próprio autor 

150 0C              375 0C    >500 0C 
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Apesar dos baixos resultados de TRF para compósitos laminados com resíduo 

CBC, as camadas das fitas eram densas conforme mostrado nos resultados de densidade 

e MEV, e a interface entre as duas camadas apenas indicaram uma leve delaminação para 

uma amostra (Figura 4.19 c) entre as 5 amostras avaliadas. Já os resultados dos testes de 

flexão em 3 pontos para os laminados da alumina pura não poderiam ser obtidos, como 

resumida na Tabela 4.1 e na Figura 4.19, pois todas as mostras sofreram delaminação 

antes mesmo de manuseá-las para o ensaio, devido a não sinterização da alumina pura a 

esta temperatura, permanecendo extremamente frágil (ZHENG et al. 2015).  

Figura 4.19 – Imagens representativas de MEV revelando a propagação da fratura após ensaio 

de flexão para as amostras Al2O3 + CBC (a, b e c) e superfície de fratura após delaminação (d) 

após sinterização em 1200 0C da alumina pura. 

  

  

Fonte: Próprio autor 
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4.7.4 Microdureza Vickers 

Na Tabela 4.2 observam-se os valores de microdureza Vickers obtidos nas 

amostras com 1 kgf de carga.  

Tabela 4.2 – Valores médios de microdureza Vickers. 

Amostras HV (GPa) 

TAPEAR 4,05 

TAPEAL 1,34 

Fonte: Próprio autor. 

Os resultados indicaram que os valores de microdureza das amostras de fitas 

cerâmicas de alumina aditivadas com o resíduo CBC (TAPEAR) mostraram um 

decréscimo comparado aos resultados de indentações relatados para alumina pura na 

literatura (E≈380–500 GPa, H≈20–35 GPa), devido a delaminação, onde a dureza Vickers 

é medida usando a impressão residual ao descarregar. Erros podem surgir devido ao 

relaxamento elástico que ocorre durante ou após o descarregamento, sendo a amostra 

embutida em resina. No entanto, este último é afetado pelos defeitos comuns e reflete as 

características genéricas dos materiais de teste (FAN et al., 2016). Em comparação as 

fitas cerâmicas da alumina pura sinterizada a 1200 0C, foi possível observar delaminação 

sem necessidade de microscopia, e consequentemente a não sinterização das fitas 

cerâmicas a esta temperatura, restringindo o caminho livre de deslocamentos, resultando 

em uma redução na deformação plástica (GHANIZADEH at al., 2017). 

Como pode ser visto na Figura 4.20c e 4.20d, as trincas induzidas nas amostras 

por meio do penetrador Vickers, desviam-se levemente de uma linha reta através dos 

contornos de grão, indicando que elas se propagam intergranularmente (Fig. 4.20c) assim 

como transgranular (Fig 4.20d). Estudos demonstram que o modo de fratura intergranular 

aumenta a energia necessária para a propagação da trinca, resultando em valores elevados 

de KIC. 
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Figura 4.20 - MEV da indentação Vickers para amostras da alumina com resíduo (a) AR1 

aumento de 200x, (b) AR2 Aumento 500x, (c) e (d) MEV da superfície da trinca aumento de 

1000x, (e) AR3 aumento de 800x, (f) AR4 Aumento 500x. 

  

  

  

 

Fonte: Próprio autor. 
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4.7.5 Análise de Fratura 

A figura 4.21 mostra as micrografias obtidas por MEV-FEG da superfície de 

fratura dos monólitos contendo 6 camadas de fitas cerâmicas (b, c e d) (α - Al2O3 + CBC 

= TAPEAR) e do monólito da alumina pura (a) (α - Al2O3 = TAPEAL). O Al2O3 sofre 

uma série de transições complexas em função da temperatura e / ou potencial químico, 

tendo sido observados 6 tipos gerais de superfícies diferentes. Esses 6 tipos de superfícies 

se correlacionam com 6 diferentes regimes de mobilidade média de contorno de grão. As 

transições na superfície ocorrem de maneira análoga às transições de estratificação 

associadas à adsorção em superfícies livres, fazendo a transição entre camadas "limpas", 

sub-monocamadas, bicamadas, tricamadas e multicamadas mais espessas, que é o nosso 

caso (FENG et al., 2018). 

Não foi observado fortes efeitos de anisotropia cristalográfica, possivelmente 

devido a pequena escala de comprimento das amostras, onde os caminhos da fratura 

foram retos e em uma direção que, presumivelmente, representa o caminho de energia 

mais baixo (Figura 4.21). No entanto, nem todas as amostras foram clivadas. Em vez 

disso, a amostra de alumina pura sinterizada a 1200 0C exibiu superfície relativamente 

áspera, porosa e escalonada. Os caminhos de trincas errados associados devem aumentar 

a energia da fratura (Figura. 4.21a). As análises de fratura feitas em materiais processados 

a temperaturas baixas ou intermediárias, onde as estruturas ordenadas dominam, são 

consistentes com essa expectativa. No entanto, as transições para estruturas multicamadas 

mais desordenadas resultam em fragilização de fronteiras no mesmo material. As 

amostras TAPEAR (Fig. 4.21 b, c e d) apresentaram maiores regiões de densificação, 

devido a introdução do resíduo CBC, com caracteristicas fundente. 
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Figura 4.21 - Micrografias da superfície de fratura após ensaio de flexão da TAPEAL (a) e as 

demais TAPEAR (b), (c) e (d). 

  

  

Fonte: Próprio autor. 
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5 CONCLUSÕES 

Foi possível diminuir a temperatura de sinterização da alumina de 1350 ° C 

(Tabela 1) para 1200 ° C, obtendo bons valores de densidade relativa para 7 das 

formulações estudadas, incluindo a formulação contendo a CBC. 

As curvas de DSC apresentaram elevação exotérmica de 600 a 800 0C e estão 

relacionadas à cristalização de SiO2 e formação de andaluzita Al2O5Si e foram 

confirmadas pelos padrões de XRD para as formulações de F5 a F9. 

A adição do óxido alcalino K2O ao sistema Al2O3-SiO2-B2O3 pode diminuir os 

valores de densificação e depois dureza à temperatura estudada. O mesmo acontece no 

sistema ZnO-SiO-Al2O3-MgO-B2O3. 

Enquanto, a adição de Na2O e B2O3 juntamente com SiO2, pode aumentar a 

densificação e diminuir a temperatura de sinterização da alumina. Além disso, um 

conteúdo de LiO2 e ZrO2 pode atuar como modificadores na rede de Al2O3 e promover a 

densificação a 1200 ° C. 

De acordo com resultados de dilatometria, a amostra AR conseguiu reduzir 

significativamente a temperatura de sinterização da alumina, de 1350 ° C para 1200 ° C, 

iniciando sua retração em torno de 1100 0C. 

O empacotamento da mistura com adição dos resíduos da cinza do bagaço da cana 

de açúcar não comprometeu os mecanismos de difusão, obtendo-se valores de densidade 

acima de 95%, corroborando com a temperatura de trabalho escolhida de 1200 0C. 

Após considerada apta para uso como fundente, apresentando resultados 

expressivos comparados aos fundentes comerciais analíticos estudados, a mistura da CBC 

com alumina foi utilizada para preparação de suspensão cerâmica e obtenção de 

laminados cerâmicos com 6 camadas. 

O grau de dispersão e, portanto, a estabilidade da suspensão em meio aquoso, 

foram adequadamente controlados, resultando em tapes homogêneos na superfície. 

Os aditivos orgânicos foram removidos a 500 °C com perda de peso total de 

32,7%, de acordo com os resultados de ATG, o que é consistente com o teor de ligante 

na suspensão. 

Para os laminados de 6 camadas feitos a partir da mistura de alumina (TAPEAR), 

isto é, com adição de partículas de reforço, sinterizadas a 1200 ºC, a TRF média foi de 

20,14 MPa. No caso, sendo apenas monólitos de laminados cerâmicos. 
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A interface entre as camadas observadas por MEV indicaram uma leve 

delaminação apenas para uma amostra entre as 5 iguais avaliadas de TAPEAR. Já os 

resultados para todos os laminados de alumina pura TAPEAL, sofreram delaminação 

antes mesmo de manuseá-las para o ensaio. 

As superfícies de fratura para TAPEAR apresentaram maiores regiões de 

densificação, devido a introdução do resíduo CBC como composto fundente. Em vez 

disso, a amostra TAPEAL a 1200 0C exibiu superfície relativamente áspera, porosa e 

escalonada. 

De todas as formulações estudadas, o resíduo CBC conseguiu reduzir a 

temperatura de sinterização da alumina, e ainda assim, produzir fitas cerâmicas, uma vez 

nunca produzido na literatura tal combinação, que como a utilização dos processos de 

reciclagem e reuso de materiais se apresentam como alternativa para minimizar o impacto 

ambiental, os resultados apontaram benefícios energéticos, econômicos e ambientais com 

a adoção de reciclagem e reuso do resíduo da cinza do bagaço da cana de açúcar em 

relação aos materiais analíticos estudados. Sendo esta, a principal proposta e rendimento 

final neste trabalho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

103 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 6 – REFERÊNCIAS  

  



 

 

104 

 

6 RERENCIAS 

ACCHAR, Wilson; MARQUES, Sheyla KJ. Ecological Soil-Cement Bricks from Waste 

Materials. Springer International Publishing, 2016. 

AMANCIO, Daniel Assis. Produção e caracterização do Metal Duro–Carbeto de 

Tungstênio (WC) com adição de Aço Inoxidável AISI316L como substituinte do Cobalto. 2018. 

ANDRÉ, Pascal et al. Study of condensed phases, of vaporization temperatures of 

aluminum oxide and aluminum, of sublimation temperature of aluminum nitride and composition 

in an air aluminum plasma. Plasma Chemistry and Plasma Processing, v. 36, n. 4, p. 1161-1175, 

2016. 

ARAÚJO, Pietra Fagundes et al. Influence of sintering conditions on microstructure and 

properties of alumina-filled borosilicate glass. 2015.  

ARCARO, Sabrina et al. Al2O3 Nanoparticulate LZS glass–ceramic matrix composites 

for production of multilayered materials. Journal of the American Ceramic Society, v. 99, n. 11, 

p. 3573-3580, 2016.  

ASTM B962-08, Standard Test Methods for Density of Compacted or Sintered Powder 

Metallurgy (PM) Products Using Archimedes’ Principle, ASTM International, West 

Conshohocken, PA, 2008, www.astm.org. 

ASTM C1161-18, Standard Test Method for Flexural Strength of Advanced Ceramics at 

Ambient Temperature, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2018, www.astm.org 

ASTM C1327-15, Standard Test Method for Vickers Indentation Hardness of Advanced 

Ceramics, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2015. 

ATRAVÉS, Ampliação Da Oferta De Energia. Da Biomassa (Bagaço Da Cana-De-

Açúcar). 2001. 

AZAR, Mirella et al. Effect of initial particle packing on the sintering of nanostructured 

transition alumina. Journal of the European Ceramic Society, v. 28, n. 6, p. 1121-1128, 2008.  

BARBOSA FILHO, Morel Pereira; ZIMMERMANN, Francisco José Pfeilsticker; DA 

SILVA, Osmira Fátima. Influência da escória silicatada na acidez do solo e na produtividade de 

grãos do arroz de terras altas. Embrapa Arroz e Feijão-Artigo em periódico indexado (ALICE), 

2004.  

BECHER, Paul F. Microstructural design of toughened ceramics. Journal of the 

American Ceramic Society, v. 74, n. 2, p. 255-269, 1991.  

BECK, M. et al. Lamination and sintering behavior of tape cast, transparent Mg–Al–

spinel ceramics. Ceramics International, v. 41, n. 3, p. 3853-3859, 2015.  

BENSEBAA, F. Nanoparticle Assembling and System Integration-Chapter 4, Interface 

Science and Technology, 2013, Vol.19, pp.185-277. 

BHATTACHARYYA, Sunipa; BEHERA, Pallavi Suhasinee. Synthesis and 

http://www.astm.org/
http://www.astm.org/


 

 

105 

 

characterization of nano-sized α-alumina powder from kaolin by acid leaching process. Applied 

Clay Science, v. 146, p. 286-290, 2017. 

BITTERLICH, Bernd; LUTZ, Christiane; ROOSEN, Andreas. Rheological 

characterization of water-based slurries for the tape casting process. Ceramics international, v. 

28, n. 6, p. 675-683, 2002.  

BOCH, Philippe; NIEPCE, Jean-Claude (Ed.). Ceramic Materials: Processes, Properties, 

and Applications. John Wiley & Sons, 2010. 

BORLINI, M. C. et al. Influence of sugarcane bagasse ash in substitution for fluxes of a 

vitrified ceramic tile. In: Proceedings of the 49th Brazilain Ceramic Congress. 2005. 

BURGGRAAF, Anthonie Jan; COT, Louis (Ed.). Fundamentals of inorganic membrane 

science and technology. Elsevier, 1996.  

CANTO, Rodrigo Bresciani et al. Fabricação de moldes para prensagem isostática 

utilizando tecnologias CAD/CAE e prototipagem rápida. Ciência & Engenharia/Science & 

Engineering Journal, p. 61-67, 2004. 

CARTER, C. Barry; NORTON, M. Grant. Ceramic materials: science and engineering. 

Springer Science & Business Media, 2007. 

CHAWLA, Krishan K. Ceramic matrix composites. Springer Science & Business Media, 

2013. 

CORDEIRO, Guilherme Chagas; TOLEDO FILHO, Romildo Dias; FAIRBAIRN, 

Eduardo de Moraes Rego. Cinza ultrafina do bagaço de cana-de-açúcar: material pozolânico de 

alto potencial para países tropicais. RIEM-Revista IBRACON de Estruturas e Materiais, v. 3, n. 

1, 2010. 

CORREA, M. A. et al. ZrO2 tape as flexible substrate to artificially nanostructured 

materials. Materials Letters, v. 196, p. 69-73, 2017.  

CUI, Enzhao et al. Microstructure and toughening mechanisms of Al2O3/(W, Ti) 

C/graphene composite ceramic tool material. Ceramics International, v. 44, n. 12, p. 13538-

13543, 2018.  

DA SILVA BIRON, Dionisio; DOS SANTOS, Venina; ZENI, Mara. Ceramic 

Membranes Preparation. In: Ceramic Membranes Applied in Separation Processes. Springer, 

Cham, 2018. p. 31-48.  

DANIEL, Rostislav et al. Grain boundary design of thin films: using tilted brittle 

interfaces for multiple crack deflection toughening. Acta Materialia, v. 122, p. 130-137, 2017.  

DATTA, Someswar; DAS, Sumana. A new high temperature resistant glass-ceramic 

coating for gas turbine engine components. Bulletin of Materials Science, v. 28, n. 7, p. 689-696, 

2005. 

DAVIS, Janet B. et al. Fabrication and crack deflection in ceramic laminates with porous 

interlayers. Journal of the American Ceramic Society, v. 83, n. 10, p. 2369-2374, 2000.  



 

 

106 

 

DINESHRAJ, S. et al. Development of Hot Isostatic Pressing Technology for Investment 

Cast Products. In: Materials Science Forum. Trans Tech Publications Ltd., 2015. p. 19.  

DING, Zhao; ZHAO, Xuzhe; SHAW, Leon L. Reaction between LiBH4 and MgH2 

induced by high-energy ball milling. Journal of Power Sources, v. 293, p. 236-245, 2015. 

DULTRA, Eduardo Jorge Vidal. Adição de subprodutos da cinza da casca de café (coffea 

canephora) em massa cerâmica para porcelanato. 2013. 

EGOROV, S. V. et al. Wear of alumina-based nanostructured composite materials 

fabricated by microwave sintering. Journal of Manufacturing Technology Research, v. 9, n. 3/4, 

p. 141-149, 2017.  

FAN, Kunyang et al. Determination of mechanical properties of Al2O3/Y-TZP ceramic 

composites: Influence of testing method and residual stresses. Ceramics International, v. 42, n. 

16, p. 18700-18710, 2016.  

FANG, Yu-Ching; JEAN, Jau-Ho. Effects of alumina on densification of a low-

temperature cofired crystalllizable glass+ alumina system. Japanese journal of applied physics, v. 

46, n. 6R, p. 3475, 2007.  

FARIA, K. C. P.; GURGEL, R. F.; HOLANDA, J. N. F. Recycling of sugarcane bagasse 

ash waste in the production of clay bricks. Journal of Environmental Management, v. 101, p. 7-

12, 2012.  

FENG, Lin et al. The influence of dopants and complexion transitions on grain boundary 

fracture in alumina. Acta Materialia, v. 142, p. 121-130, 2018. 

FERRAND, Hortense Le; BOUVILLE, Florian; STUDART, André R. Processing of 

dense bio-inspired ceramics with deliberate microtexture. arXiv preprint arXiv:1807.04378, 

2018.  

GANESAN, K.; RAJAGOPAL, K.; THANGAVEL, K. Evaluation of bagasse ash as 

supplementary cementitious material. Cement and concrete composites, v. 29, n. 6, p. 515-524, 

2007. 

GAUTAM, Pradeep Kumar et al. Sustainable use of waste in flexible pavement: A 

review. Construction and Building Materials, v. 180, p. 239-253, 2018.  

GERMAN, Randall M. Sintering theory and practice. Solar-Terrestrial Physics, p. 568, 

1996. 

GHANIZADEH, Shaghayegh et al. Improved transparency and hardness in α-alumina 

ceramics fabricated by high-pressure SPS of nanopowders. Ceramics International, v. 43, n. 1, p. 

275-281, 2017.  

GHAZALI, Mohd Sabri Mohd et al. Conventional Sintering Effects on the 

Microstructure and Electrical Characteristics of Low-Voltage Ceramic Varistor. In: Sintering 

Technology-Method and Application. IntechOpen, 2018.  



 

 

107 

 

GREEN, D. J.; TANDON, R. M. S. V.; SGLAVO, V. M. Crack arrest and multiple 

cracking in glass through the use of designed residual stress profiles. Science, v. 283, n. 5406, p. 

1295-1297, 1999. 

GUTIERREZ, Carlos A.; MORENO, Rodrigo. Influence of slip preparation and casting 

conditions on aqueous tape casting of Al2O3. Materials research bulletin, v. 36, n. 11, p. 2059-

2072, 2001. 

HAHN, Horst; LOGAS, J.; AVERBACK, Robert S. Sintering characteristics of 

nanocrystalline TiO 2. Journal of Materials Research, v. 5, n. 3, p. 609-614, 1990. 

HASEGAWA, Masahiro et al. Cobalt and chromium ion release after large-diameter 

metal-on-metal total hip arthroplasty. The Journal of arthroplasty, v. 27, n. 6, p. 990-996, 2012. 

HOSTAŠA, Jan et al. Transparent layered YAG ceramics with structured Yb doping 

produced via tape casting. Optical Materials, v. 65, p. 21-27, 2017. 

HOTZA, D.; GREIL, P. Aqueous tape casting of ceramic powders. Materials Science and 

Engineering: A, v. 202, n. 1-2, p. 206-217, 1995.  

HOWATT, G. N.; BRECKENRIDGE, R. G.; BROWNLOW, J. M. Fabrication of thin 

ceramic sheets for capacitors. Journal of the American Ceramic Society, v. 30, n. 8, p. 237-242, 

1947.  

ISMAIL, H. M. et al. Energy Absorption Ability of Thin-Walled Square Hollow Section 

of Low Carbon Sheet Metals under Quasi-Static Axial Compression. Journal of Advanced 

Research in Applied Mechanics. ISSN (online): 2289-7895 | Vol. 18, No. 1. Pages 1-14, 2016. 

JABBARI, M. et al. Ceramic tape casting: a review of current methods and trends with 

emphasis on rheological behaviour and flow analysis. Materials Science and Engineering: B, v. 

212, p. 39-61, 2016. 

KASHTALYAN, M. et al. Analysis of multiple cracking in metal/ceramic composites 

with lamellar microstructure. Archive of Applied Mechanics, v. 86, n. 1-2, p. 177-188, 2016.  

KIM, Dong-Kyu; KRIVEN, Waltraud M. Oxide laminated composites with aluminum 

phosphate (AlPO4) and alumina platelets as crack deflecting materials. Composites Part B: 

Engineering, v. 37, n. 6, p. 509-514, 2006. 

KINEMUCHI, Y. et al. Decoupling grain growth from densification during sintering of 

oxide nanoparticles. RSC Advances, v. 6, n. 29, p. 24661-24666, 2016.  

KOCJAN, Andraž; LOGAR, Manca; SHEN, Zhijian. The agglomeration, coalescence 

and sliding of nanoparticles, leading to the rapid sintering of zirconia nanoceramics. Scientific 

reports, v. 7, n. 1, p. 2541, 2017. 

KOIZUMI, Mitsue; NISHIHARA, Masao (Ed.). Isostatic pressing: technology and 

applications. Springer Science & Business Media, 1992.  

KRELL, Andreas et al. Processing of high‐density submicrometer Al2O3 for new 

applications. Journal of the American Ceramic Society, v. 86, n. 4, p. 546-53, 2003.  



 

 

108 

 

KRISHNAMURITHY, Genasan et al. Effects of carbon doping on the microstructural, 

micro/nano-mechanical, and mesenchymal stromal cells biocompatibility and osteogenic 

differentiation properties of alumina. Ceramics International, v. 42, n. 16, p. 18247-18256, 2016.  

KSHASH, Jassim M.; BAHA'A, A. Sabbar. Preparation of nanogama alumina from iraqi 

kaolin. Iraqi Bulletin of Geology and Mining, v. 14, n. 1, p. 121-130, 2018. 

LEE, P.W. et al.: Cold Isostatic Pressing, ASM Handbook, Volume 7: Powder Metal 

Technologies and Applications, p 382-388, 1998. 

LI, Jiangong; YE, Yinping. Densification and grain growth of Al2O3 nanoceramics 

during pressureless sintering. Journal of the American Ceramic Society, v. 89, n. 1, p. 139-143, 

2006.  

LITTLE, M. R. et al. Production of novel ceramic materials from coal fly ash and metal 

finishing wastes. Resources, Conservation and Recycling, v. 52, n. 11, p. 1329-1335, 2008. 

LIU, Fangming et al. Bimodal transparent alumina ceramics prepared with micro/nano-

particles under high pressure. Scripta Materialia, v. 122, p. 54-58, 2016.  

LIU, Ming et al. Microstructure and dielectric properties of Ca-Al-B-Si-O glass/Al 2 O 

3 composites with various alkali oxides contents. Journal of Central South University, v. 19, n. 

10, p. 2733-2739, 2012.  

LIU, Zunxu et al. Nonlinear characteristics in fracture strength test of ultrathin silicon 

die. Semiconductor Science and Technology, v. 30, n. 4, p. 045005, 2015.  

LV, Lin et al. Preparation of low-shrinkage and high-performance alumina ceramics via 

incorporation of pre-sintered alumina powder based on Isobam gelcasting. Ceramics 

International, 2019.  

MACLAREN, Ian et al. Abnormal grain growth in alumina: synergistic effects of yttria 

and silica. Journal of the American Ceramic Society, v. 86, n. 4, p. 650-59, 2003.  

MADEC, Clémentine et al. Alumina-titanium functionally graded composites produced 

by spark plasma sintering. Journal of Materials Processing Technology, v. 254, p. 277-282, 2018.  

MANKAI, Souhir et al. Determination of porosity from shrinkage curves during sintering 

of granular materials. Drying technology, v. 36, n. 5, p. 557-566, 2018.  

MARIE, Jérémy et al. Eco-friendly alumina suspensions for tape-casting process. Journal 

of the European Ceramic Society, v. 37, n. 16, p. 5239-5248, 2017.  

MARQUES, Sheyla Karolina Justino. Produção de tijolos resíduo-cimento usando 

cascalho de perfuração e cinza do bagaço de cana-de-açúcar. 2015.  

MATA-OSORO, Gustavo; MOYA, Jose S.; PECHARROMAN, Carlos. Transparent 

alumina by vacuum sintering. Journal of the European Ceramic Society, v. 32, n. 11, p. 2925-

2933, 2012.  

MAYO, Merrilea J. Processing of nanocrystalline ceramics from ultrafine 

particles. International materials reviews, v. 41, n. 3, p. 85-115, 1996.  



 

 

109 

 

MICHÁLEK, Martin et al. Strength of pure alumina ceramics above 1 GPa. Ceramics 

International, v. 44, n. 3, p. 3255-3260, 2018.  

MONTEDO, Oscar Rubem Klegues et al. Effect of LZSA Glass-Ceramic Addition on 

Pressureless Sintered Alumina. Part II: Mechanical Behavior. Materials Research, v. 21, n. 1, 

2018.  

MORGAN, Peter ED; MARSHALL, David B. Ceramic composites of monazite and 

alumina. Journal of the American Ceramic Society, v. 78, n. 6, p. 1553-1563, 1995.  

NAGHIZADEH, R. et al. A novel method for quantitative phase determination of 

cristobalite in ceramic cores using differential scanning calorimeter. Journal of Thermal Analysis 

and Calorimetry, v. 119, n. 1, p. 191-195, 2015. 

NEHER, Sigmund H.; KLEIN, Helmut; KUHS, Werner F. Determination of crystal size 

distributions in alumina ceramics by a novel X‐ray diffraction procedure. Journal of the American 

Ceramic Society, v. 101, n. 3, p. 1381-1392, 2018.  

NEWNHAM, R. E.; SKINNER, D. P.; CROSS, L. E. Connectivity and piezoelectric-

pyroelectric composites. Materials Research Bulletin, v. 13, n. 5, p. 525-536, 1978.  

NGUYEN, Thi Hang Nga. Elaboration and modifications of nanofibrous Al₂O₃. 2016. 

Tese de Doutorado. Université Sorbonne Paris Cité. 

NISHIHORA, Rafael Kenji et al. Manufacturing porous ceramic materials by tape 

casting—A review. Journal of the European Ceramic Society, v. 38, n. 4, p. 988-1001, 2018.  

OKAMOTO, Masahide et al. Borosilicate glasses with high softening points for glass-

ceramic/copper multilayer substrates. Journal of the Ceramic Society of Japan, v. 116, n. 1352, p. 

561-565, 2008. 

PAVLACKA, Robert J. Processing and mechanical behavior of aluminium oxide 

microstructure composites. 2009. Tese de Doutorado. The Pennsylvania State University.  

PAVLACKA, Robert J.; MESSING, Gary L. Processing and mechanical response of 

highly textured Al2O3. Journal of the European Ceramic Society, v. 30, n. 14, p. 2917-2925, 

2010. 

PAYÁ, J. et al. Sugar‐cane bagasse ash (SCBA): studies on its properties for reusing in 

concrete production. Journal of Chemical Technology & Biotechnology: International Research 

in Process, Environmental & Clean Technology, v. 77, n. 3, p. 321-325, 2002. 

PERES, A. P. S. et al. Bi4Ti3O12 multilayered ceramic tapes produced by aqueous tape 

casting and laminating process: Structural and dielectric properties. Ceramics International, 2018. 

PHONPHUAK, Nonthaphong; CHINDAPRASIRT, Prinya. Utilization of sugarcane 

bagasse ash to improve properties of fired clay brick. Chiang Mai Journal of Science, v. 45, p. 

1855-1862, 2018. 

PICONI, Corrado; PORPORATI, Alessandro Alan. Bioinert ceramics: Zirconia and 

alumina. Handbook of Bioceramics and Biocomposites, p. 59-89, 2016.  



 

 

110 

 

QIAO, Yingjie et al. Boron carbide green sheet processed by environmental friendly non-

aqueous tape casting. Ceramics International, v. 38, n. 3, p. 2319-2324, 2012. 

QUARANTA, Nancy et al. Ash from sunflower husk as raw material for ceramic 

products. Ceramics International, v. 37, n. 1, p. 377-385, 2011. 

RAO, Masaru Palakurthi et al. Laminar ceramics that exhibit a threshold 

strength. Science, v. 286, n. 5437, p. 102-105, 1999.  

REED, J. S.; Principle of Ceramics Processing, 2 edição, 1995.  

RICHERSON, David W.; LEE, William E. Modern ceramic engineering: properties, 

processing, and use in design. CRC press, 2018. 

RUKZON, Sumrerng; CHINDAPRASIRT, Prinya. Use of waste ash from various by-

product materials in increasing the durability of mortar. 2008. 

SANTA-ROSA, Washington et al. Environmentally-friendly magnetoelectric ceramic 

multilayer composites by water-based tape casting. Journal of the European Ceramic Society, v. 

39, n. 4, p. 1065-1072, 2019. 

SANTOS, P. Souza; SANTOS, H. Souza; TOLEDO, S. P. Standard transition aluminas. 

Electron microscopy studies. Materials Research, v. 3, n. 4, p. 104-114, 2000.  

SAY, C. A.; EARL, D. A.; THOMPSON, M. J. Optimization of the sintered density of 

aluminum oxide compacts. Materials Letters, v. 53, n. 4-5, p. 262-267, 2002.  

SCHILLING, ROBERT E., YANG, M. Attritors and ball mills how they work. UNION 

PROCESS INC. Akron, Ohio. Presented at the Philadelphia Society For Coatings Technology 

Inc. Eastern Training Conference and Show May 9, 2000. 

SCHWARTZ, Bernard. Review of multilayer ceramics for microelectronic packaging. 

Journal of Physics and Chemistry of Solids, v. 45, n. 10, p. 1051-1068, 1984.  

SGLAVO, Vincenzo M.; PATERNOSTER, Massimo; BERTOLDI, Massimo. Tailored 

residual stresses in high reliability alumina‐mullite ceramic laminates. Journal of the American 

Ceramic Society, v. 88, n. 10, p. 2826-2832, 2005.  

SKROVANEK, S. D.; BRADT, R. C. Microhardness of a fine‐grain‐size Al2O3. Journal 

of the American Ceramic Society, v. 62, n. 3‐4, p. 215-216, 1979.Soc., 62, 215-6 (1979).  

STOLYAROVA, V. L. Mass spectrometric thermodynamic studies of oxide systems and 

materials. Russian Chemical Reviews, v. 85, n. 1, p. 60, 2016. 

SUCHANEK, Wojciech L.; GARCÉS, Juan M. Hydrothermal synthesis of novel alpha 

alumina nano-materials with controlled morphologies and high thermal 

stabilities. CrystEngComm, v. 12, n. 10, p. 2996-3002, 2010. 

TAIMEI CHEMICALS CO., LTD. - 大明化学工業, 2019. Disponível em: 

<https://www.taimei-chem.co.jp/english.html>, Acesso em: 20 de jun. de 2018. 

TEIXEIRA, Silvio Rainho et al. Sugarcane bagasse ash as a potential quartz replacement 

in red ceramic. Journal of the American Ceramic Society, v. 91, n. 6, p. 1883-1887, 2008. 



 

 

111 

 

TIAN, Liang. A Short Review on Mechanical Behavior of Nanocrystalline 

Materials. International Journal of Metallurgy and Metal Physics, v. 2, n. 1, 2017. 

TUNG, S.; JEAN, J. Low-fire processing and dielectric properties of a binary 

crystallizable glasses+ alumina system. In: International Symposium on Microelectronics. 

International Microelectronics Assembly and Packaging Society, 2018. 

VIEIRA, C. M. F.; BORLINI, M. C.; MONTEIRO, S. N. Corporation of ash from sugar 

cane bagasse into clay bricks. Industrial ceramics, v. 26, n. 2, p. 107-113, 2006. 

WALTON, Rebecca L. et al. Tailoring particle alignment and grain orientation during 

tape casting and templated grain growth. Journal of the American Ceramic Society, 2018.  

WANG, Chunzheng et al. Low-temperature synthesis of α-alumina nanosheets on 

microfibrous-structured Al-fibers for Pd-catalyzed CO oxidative coupling to dimethyl 

oxalate. Catalysis Today, 2019.  

WENDLER, Michael et al. Chairside CAD/CAM materials. Part 2: flexural strength 

testing. Dental Materials, v. 33, n. 1, p. 99-109, 2017.  

WOOLFSON, M. M. An introduction to X-ray crystallography. 2. ed., Cambridge: 

Cambridge University Press, 1997.  

YANG, Yangyiwei et al. Phase-field modeling of non-isothermal grain coalescence in 

the unconventional sintering techniques. arXiv preprint arXiv:1806.02799, 2018.  

ZHAO, Li-hua et al. Synthesis of steel slag ceramics: chemical composition and 

crystalline phases of raw materials. International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, 

v. 22, n. 3, p. 325-333, 2015.  

ZHAO, Xuzhe; SHAW, Leon. Modeling and Analysis of High-Energy Ball Milling 

Through Attritors. Metallurgical and Materials Transactions A, v. 48, n. 9, p. 4324-4333, 2017. 

ZHENG, Xinguo; ZHAO, Fei; ZHANG, Jinyong. Mechanical properties and fracture 

behaviour of multilayer alumina composites. Journal of Wuhan University of Technology-Mater. 

Sci. Ed., v. 30, n. 5, p. 965-967, 2015. 

ZHOU, Juan et al. Aqueous tape casting technique for the fabrication of Sc0. 1Ce0· 

01Zr0· 89O2+ Δ ceramic for electrolyte-supported solid oxide fuel cell. International Journal of 

Hydrogen Energy, 2019.  

ZOK, Frank W. Ceramic-matrix composites enable revolutionary gains in turbine engine 

efficiency. Am Ceram Soc Bull, v. 95, n. 5, p. 22-8, 2016. 


