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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo a obtenção de pastilhas cerâmicas 

Al2O3/TiO2 e as caracterizações térmica e mecânica das camadas destas pastilhas. 

As pastilhas foram obtidas pelos processos de conformação direta com amido 

comercial e por prensagem.  

Nesta dissertação são apresentados os moldes metálicos e de polímeros para 

confecção dos corpos de prova para o ensaio mecânico de resistência à flexão, e 

para o ensaio térmico de dilatometria. As dimensões dos corpos de prova para o 

ensaio de resistência à flexão seguiram a norma ASTM C1161. 

Na caracterização térmica, é analisado o coeficiente de expansão térmica. Na 

caracterização mecânica, são analisados a resistência mecânica à flexão e o valor da 

flecha de deformação do corpo de prova.  

 Verificou-se que a aplicação de um gradiente de porosidade reduz as 

tensões residuais térmicas na pastilha. 
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ABSTRACT 

 

This work aimed the acquisition of Al2O3/TiO2 ceramic wafers and their 

thermal and mechanical characterization. The wafers have been obtained by starch 

consolidation process and pressing.  

In this dissertation are presented metallic and polymeric moulds to obtain the 

samples for mechanical and thermal tests. Mechanical tests of flexural mechanical 

strength and thermal tests of dilation have been achieved. The measurements of the 

samples for  flexural mechanical strength testing followed the ASTM C1161 

standard. 

The thermal dilation coefficient is analyzed in the thermal characterization. 

In the mechanical characterization are analysed the flexural mechanical strenght and 

the maximum deformation arrow of the samples. 

 A reduction of the residual thermal stresses by aplication of a gradient of 

porous has been verified. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY-WORDS: Ceramic wafers, porosity gradient, thermal dilation coefficient, 

alumina, titanium dioxide 
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1.0. Justificativa e Objetivos 

 

Este projeto visa avaliar propriedades mecânicas e térmicas, como módulo de 

Young e coeficientes de dilatação térmica em materiais cerâmicos porosos do Al2O3 

e TiO2 obtidos por conformação direta com amidos de origens diversas e por 

prensagem. A presença de porosidade dentro de um componente cerâmico 

acarretará uma redução na área de suporte de carga do material e conseqüentemente 

causará uma redução no módulo de Young. Deseja-se também obter pastilhas 

cerâmicas com duas camadas: uma camada porosa de TiO2, cuja ação bactericida se 

dá por exposição à luz ultravioleta, e outra camada densa de Al2O3, cuja função no 

composto é o aumento da tenacidade. A análise da interface entre as camadas será 

feita por microscopia e análise digital de imagens. Uma das aplicações deste 

compósito está na fabricação de filtros e próteses biológicas.  
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2.0. Revisão Bibliográfica 

 

2.1. Definição de Cerâmicas 

 

As cerâmicas podem ser definidas como materiais sólidos que são formados 

pela aplicação de calor, e algumas vezes calor e pressão, a partir de compostos 

contendo pelo menos dois elementos sendo que um deles é um elemento não 

metálico. A cerâmica é a arte e a ciência de fazer e usar artigos sólidos, os quais são 

compostos em grande parte por materiais inorgânicos não metálicos.  

Por exemplo , a magnésia, ou MgO, é uma cerâmica pois é composta por um 

metal (Mg) ligado a um não metal (O). A Al2O3 e o TiO2 também são cerâmicas 

pois são compostos por um metal (Al, Ti) e um não metal (O). A sílica (SiC) é uma 

cerâmica pois é composta por dois elementos não metálicos (Si,C). 

Os óxidos, nitretos, boretos, carbetos de todos metais e não metais são 

cerâmicas (BARSOUM, 2003). 

 

2.2. Microestruturas Cerâmicas 

 

Nas cerâmicas, os grãos possuem dimensões na faixa de 1 a 50µm, e são 

visíveis apenas ao microscópio. As microestruturas são determinadas pela forma e 

tamanho dos grãos, e também pela distribuição da porosidade e de uma segunda 

fase. Muitas propriedades das cerâmicas são dependentes da microestrutura 

(BARSOUM, 2003). 

 

2.3. Cerâmicas Tradicionais e Cerâmicas Avançadas 

 

As cerâmicas na ciência cerâmica podem ser divididas em tradicionais e 

avançadas. As cerâmicas tradicionais são caracterizadas em sua maior parte por 

microestruturas porosas à base de silicatos que são completamente grosseiras, não 

uniformes e multifásicas. Elas são geralmente formadas pela mistura de argila e 

feldspato. As cerâmicas avançadas são caracterizadas por microestruturas muito 
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mais finas e homogêneas contendo muito menos poros. Elas são geralmente óxidos 

binários, carbetos e até mesmo materiais completamente sintéticos. Os materiais 

cerâmicos modernos são obtidos a partir de substâncias de alta pureza e rígido 

controle das condições de processamento. Cada vez mais vêm aumentando o campo 

de aplicação das cerâmicas avançadas, estando presentes em praticamente todas as 

áreas produtivas (BARSOUM, 2003; LINO, 2000; MINATTI, 2004). 

 

2.4. Características Gerais das Cerâmicas 

 

Em geral as cerâmicas são duras, resistentes ao desgaste, frágeis, vulneráveis 

ao choque térmico, refratárias, isolantes térmicos e elétricos, intrinsecamente 

transparentes, não magnéticas, quimicamente estáveis e resistentes à oxidação. Mas 

algumas cerâmicas são boas condutoras térmicas e elétricas, existindo até mesmo 

algumas que são supercondutoras e outras que são magnéticas (BARSOUM, 2003). 

 

2.5. Aplicações das Cerâmicas 

 

As cerâmicas tradicionais são bastante comuns tais como vasos sanitários, 

porcelanas chinesas e produtos de vidros. Atualmente as cerâmicas estão sendo 

consideradas para usos que há poucas décadas atrás eram  inconcebíveis; aplicações 

em motores cerâmicos, comunicações ópticas, aplicações eletro-ópticas, substratos 

em circuitos eletrônicos e para eletrodos em aparelhos foto-eletroquímicos. 

Algumas das aplicações para as cerâmicas estão listadas na tabela 1.  

Historicamente, as cerâmicas foram muito exploradas por suas propriedades 

de isolante, para o qual as porcelanas elétricas e aluminas são os primeiros 

exemplos. Hoje, as chamadas cerâmicas elétricas e eletrônicas representam um 

papel fundamental em qualquer sociedade tecnológica moderna. Por exemplo, suas 

propriedades isolantes juntamente com sua excelente estabilidade térmica e 

ambiental, faz delas os materiais escolhidos para substrato em acondicionamentos 

eletrônicos. 
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No campo da biocerâmica, é essencial usar implantes cerâmicos com certa 

porosidade para promover a sua integração com os tecidos biológicos. 

A alumina vem adquirindo grande importância em uma variedade de 

aplicações industriais, já sendo amplamente utilizada em componentes estruturais 

ou de engenharia e, principalmente, em componentes funcionais. 

Aplicações mecânicas de cerâmicas à temperatura ambiente usualmente 

exploram dureza e resistência ao desgaste e à corrosão. As aplicações incluem 

instrumentos de corte, bocais, válvulas, e esferas de rolamento em ambientes 

agressivos. Contudo, é a propriedade refratária das cerâmicas e sua habilidade para 

suportar altas cargas em temperaturas elevadas, juntamente com sua baixa 

densidade, que tem criado muito interesse. Aplicações nesta área incluem todos os 

motores cerâmicos e turbinas para produção de energia. Em principio, as vantagens 

de um motor todo cerâmico são diversas e incluem baixo peso, temperaturas de 

operação mais altas, que resultam em eficiências mais altas e menos poluição. É 

previsto que tais motores não requeiram resfriamento e talvez não necessitem de 

nenhuma lubrificação, o que simplificaria mais o projeto do motor, reduzindo o 

número de partes móveis.  

As cerâmicas estruturais mais utilizadas são principalmente aquelas à base de 

alumina (Al2O3), nitreto de silício (SiN4), carbeto de silício, carbeto de boro e 

nitreto de boro (AMBROZIO FILHO, 2003; BARSOUM, 2003; CAMPOS, 2001). 
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Tabela 1 – Propriedades e aplicações de cerâmicas avançadas (BARSOUM, 2003) 

Propriedade Aplicações (exemplos) 
Térmica  
Isolante Forro isolante para fornos (SiO2, Al2O3) 

Refratário Forro isolante para fornos contendo metais fundidos
Condutividade térmica Dissipador de calor para circuitos eletrônicos (AIN)

Elétrica e dielétrica  
Condutividade Resistência elétrica para fornos (SiC, ZrO2, MoSi2)

Ferroeletricidade Capacitores 
Isolante de baixa voltagem Isolante cerâmico (porcelana) 

Isolante em eletrônicos 
Substratos e isolantes térmicos em geral (Al2O3, 

AlN) 
Isolante em meios hostis Plugues (Al2O3) 

Semicondutor Termistor (óxidos de Fe, Co, Mn) 
Condutor de gás sensível Sensores de gás (SnO2, ZnO) 

Magnética  
Supercondutividade Fio elétrico (YBa2Cu3O7) 

Óptica  
Transparência Janelas, cabos ópticos (sílica ultrapura) 

Aplicações nucleares  
Fissão Combustível nuclear (UO2,UC) 
Fusão Revestimento de reator nuclear (C, SiC, Si3N4) 

Química  
Catálise Filtros ( zeólito); purificação de gases de exaustão

Anticorrosão Trocadores de calor (SiC) 
Biocompatibilidade Próteses artificiais (Al2O3) 

Mecânica  
Dureza Instrumentos de corte (whisker de Al2O3, Si3N4) 

Resistência ao desgaste Rolamentos (Si3N4) 
 

 

2.6. Conformação de Materiais Cerâmicos 

 

Para a confecção de produtos cerâmicos são necessários processos de 

conformação diferentes daqueles comumente usados em metalurgia. A maioria das 

operações metalúrgicas de conformação depende da solidificação, a partir de um 

líquido, e/ou de uma operação de trabalho mecânico. Na produção de produtos 

cerâmicos, a conformação hidroplástica adquire bastante importância. A metalurgia 

do pó, que se vale da aglomeração obtida através dos processos de sinterização, é a 
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técnica para metais que mais se aproxima à tecnologia cerâmica. As operações de 

conformação plástica e de conformação vítrea, usadas em cerâmicas, assemelham-

se bastante às técnicas empregadas na produção de polímeros. 

 Os métodos de conformação de peças cerâmicas são geralmente divididos em 

cinco classes: prensagem a seco, extrusão, moldagem plástica, colagem de barbotina 

e conformação vítrea. 

 A seleção de um dos processos de conformação depende fundamentalmente 

de fatores econômicos, da geometria e das características do produto (ABCERAM, 

2006; ZAVAGLIA, 1991) 

 

2.6.1.  Método da Prensagem a Seco 

 

Esse método é usado na fabricação de pequenos isolantes elétricos, ladrilhos, 

azulejos, telhas e tijolos refratários. O teor de água da mistura de prensagem é baixo 

estando na faixa de 5% a 15%. A pressão usada varia de algumas centenas de kPa 

para massas contendo apenas argilas a 70MPa (7x103 kgf/cm2) para refratários 

especiais. 

Nesta operação, utiliza-se sempre que possível massas granuladas com baixo 

de teor de umidade.  

 Na prensagem a seco as partículas das matérias primas são comprimidas até 

um volume tão pequeno quanto possível, obtendo-se os efeitos de empacotamento e 

agregação de partículas (ZAVAGLIA, 1991). 

 Os agregados são constituintes grosseiros ligados fortemente e/ou partículas 

reagidas (MINATTI, 2004). 

 É impossível o preenchimento total dos espaços de um corpo cerâmico por 

prensagem utilizando-se partículas de formatos regulares. Portanto, qualquer 

agregação de partículas de forma singular implica em um fator de empacotamento 

menor que a unidade. A porosidade e o fator de empacotamento relacionam-se 

através da expressão (1).  

 

Porosidade = 1 – FE                                               (1) 
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O fator de empacotamento varia com a forma das partículas, com o arranjo 

das partículas e com a distribuição destas.  

 Pode-se elevar acentuadamente o fator de empacotamento utilizando-se 

mistura de grãos com granulometria diferente. 

 O objetivo dos processos de fabricação por prensagem é promover uma 

agregação das partículas de modo a se obter uma densidade aparente (massa 

dividida pelo volume total, o que inclui o volume dos poros) o mais próximo 

possível da densidade real do sólido (massa pelo volume real). Quanto maior a 

densidade de compactação obtida, menor será a contração no processo de queima 

subseqüente. 

 As misturas para prensagem de peças da cerâmica branca são ricas em 

materiais plásticos (argilas, caulins, etc.) e portanto são facilmente moldáveis. 

Massas contendo apenas componentes não plásticos, como óxidos fundidos também 

podem ser prensados quando são usados plastificantes adequados. Compostos 

orgânicos, como amido, produtos derivados de milho e cereais, podem ser 

adicionados à mistura para aumentar a plasticidade ou escoamento e reduzir o atrito 

nas paredes do molde (ZAVAGLIA, 1991). 

 As duas principais técinicas de aplicação de pressão são a prensagens 

uniaxial e a prensagem isostática. 

Na prensagem uniaxial um dos problemas é a dificuldade de se obter uma 

densidade uniforme dentro de todo molde.  

A pressão vertical unidirecional faz surgir uma pressão nas paredes laterais 

da matriz a qual desenvolverá atrito entre o pó e as paredes do molde, restringindo 

seu movimento e causando uma distribuição não uniforme de pressão ao longo das 

laterais do compacto. Esses problemas podem ser minimizados pela utilização de 

moldes metálicos retificados, feitos com aço de alta dureza e elevada resistência 

mecânica e pela utilização de lubrificante nas paredes do molde ou na mistura 

(PEREIRA, 2000, ZAVAGLIA, 1991). 

  O método da prensagem uniaxial não é econômico para a fabricação de peças 

refratárias grandes, uma vez que o custo do molde seria extremamente elevado e a 

uniformidade de pressão seria muito difícil de ser obtida através de toda a massa. 



 20

Nessas condições, observou-se que é melhor “socar” a mistura aos poucos no molde 

com martelo de ar comprimido. Cada adição deve ser adequadamente consolidada 

com a anterior para evitar laminações (ZAVAGLIA, 1991). 

 A moldagem por prensagem uniaxial está limitada à fabricação de peças 

simples. Para peças complexas, utiliza-se a prensagem isostática. Essa técnica tem 

sido amplamente utilizada na fabricação de velas de ignição . 

O princípio da prensagem isostática está sendo aplicado para obtenção de 

materiais de revestimento (placas cerâmicas), onde o punção superior da prensa é 

revestido por uma membrana polimérica, com uma camada interposta de óleo, que 

distribui a pressão de modo uniforme sobre toda a superfície ou peça a ser prensada. 

Outra aplicação crescente da prensagem isostática, é a fabricação de determinadas 

peças do segmento de louça de mesa (ABCERAM, 2006; KINGERY, et al., 1976; 

ZAVAGLIA, 1991).  

 

2.6.2.  Método de Conformação por Extrusão 

 

Na extrusão a massa plástica é colocada numa extrusora, também conhecida 

como maromba, onde é compactada e forçada por um pistão ou eixo helicoidal, 

através de um bocal com o formato do perfil transversal da peça. Em seguida, a 

coluna extrudada é cortada, obtendo-se desse modo peças como tijolos vazados, 

blocos, tubos e outros produtos de formato regular. 

 A extrusão pode ser uma etapa intermediária do processo de formação, 

seguindo-se, após corte da coluna extrudada, a prensagem como é o caso para a 

maioria das telhas, ou o torneamento, como para os isoladores elétricos, xícaras e 

pratos, entre outros (ABCERAM, 2006). 

A figura (1) mostra a imagem de uma maromba. 
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Figura 1 – Foto de uma maromba para extrusão com cerâmicas 

 

2.6.3.  Conformação de Massas Plásticas Moles 

 

Esse é o método mais antigo de conformação de argilas. Pode ser efetuado 

manualmente na fabricação de vasos, ou em tornos de oleiro. 

 Processo por estampo – Esse processo é usado amplamente na indústria de 

cerâmica branca para moldar pratos e alguns tipos de peças usadas em estampos.

 Esse é um processo semi-automático. 

 Processo Miller – É a automatização total do processo anterior. Um cilindro 

de massa plástica é desaerado na maromba, cortado nas dimensões adequadas, e 

colocado no estampo do torno. Esse corpo é então prensado contra uma forma. O 

molde e o prato acabado são transportados a um secador contínuo, onde o prato 

destaca-se do molde (ZAVAGLIA, 1991). 

 

2.6.4.  Colagem de Barbotina 

 

 O processo de colagem consiste essencialmente em derramar uma suspensão 

coloidal, também chamada barbotina, em um molde seco de gesso poroso, o qual 

absorve água. Após a formação de uma camada com a espessura desejada, a 

barbotina excedente é drenada e o molde é removido. Nesse ponto temos a peça 

crua (não queimada) que possui baixa resistência mecânica. 

 A peça é seca antes de ser levada ao forno, onde é aquecida até ocorrer o 

processo de sinterização. 
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 A principal vantagem da colagem é conformar peças com formatos 

complexos que não são possíveis de se obter pelos processos de conformação já 

discutidos. Apresenta ainda vantagem econômica quando se trata de produções 

limitadas, o que faz com que seja muito utilizado em cerâmica artística. Possui 

também aplicações industriais em louças domésticas, cerâmicas sanitárias, blocos 

de revestimentos de tanques industriais, etc (VAN VLACK, 1977; ZAVAGLIA, 

1991). 

 

2.6.5.  Conformação com Amido Comercial  

 

É uma técnica de conformação da família de conformação direta, baseada na sua 

capacidade de formação de gel em água, o que torna possível o seu uso como 

ligante e elemento formador de poros (CAMPOS, 2001). 

  

2.6.6.  Conformação Vítrea 

 

 As operações de conformação para as peças de vidro são efetuadas em 

temperaturas elevadas, onde as formas desejadas podem ser obtidas através da 

deformação viscosa. As operações de conformação vítrea incluem: (a) prensagem, 

(b) estiramento, (c) sopro e (d) fundição (ZAVAGLIA, 1991). 

 

2.7. Principais Etapas Envolvidas no Processamento Cerâmico 

 

As principais etapas envolvidas no processamento de materiais cerâmicos 

são: caracterização da matéria prima particulada, conformação, secagem e 

sinterização.  

 Os métodos de conformação de peças cerâmicas são geralmente divididos em 

classes como: prensagem a seco, colagem de barbotina, moldagem plástica, 

extrusão, injeção e técnicas coloidais. 
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 Na prensagem a seco as partículas das matérias primas são comprimidas até 

um volume tão pequeno quanto possível. Este método é usado na fabricação de 

pequenos isolantes elétricos, ladrilhos, azulejos, telhas e tijolos refratários. 

O processo de colagem (slip casting) consiste essencialmente em verter uma 

solução coloidal, também chamada barbotina, em um molde seco de gesso, o qual 

absorve água. Após a formação de uma camada com a espessura desejada, a 

barbotina restante é drenada e o molde removido. Ela é aplicada em cerâmicas 

artísticas e em peças grandes e para blocos de revestimento de tanques industriais. 

 A conformação de massa plástica moles é o método mais antigo de 

conformação de argila para fabricação de vasos. 

 Na conformação por extrusão emprega-se uma massa na forma de uma pasta 

plástica, porém rígida, que é forçada através de um molde para formar uma coluna 

contínua, a qual pode ser cortada em comprimentos apropriados. 

 Na conformação por injeção o material cerâmico é adicionado a um polímero 

termoplástico. Por meio de uma injetora aplica-se a massa fundida em um molde 

metálico, conformando-se a peça após o resfriamento (CAMPOS, 2001; NORTON, 

1973; VAN VLACK, 1977; ZAVAGLIA, 1991). 

 

2.7.1. Sinterização 

 

A sinterização é a etapa mais importante do processo de fabricação de uma 

peça cerâmica, pois é neste estágio que ocorrem importantes mudanças que 

determinam as propriedades elétricas, magnéticas, ópticas e mecânicas do produto 

final. Por outro lado, o perfeito processamento do pó antes da sinterização é 

fundamental para o sucesso desta etapa (PEREIRA, 2000).  

 Sinterização é o tratamento térmico que se dá ao compacto “a verde”, 

seguindo faixas de temperatura adequadas para se obter as características desejadas. 

Durante a sinterização, ocorre a densificação do compacto através da aglomeração 

das partículas, e o crescimento dos grãos formando uma massa coerente e contínua. 

 Muitas variáveis interferem no processo de sinterização, que pode ser 

monitorada acompanhando-se a variação da massa específica. Dentre as variáveis 
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mais importantes podem-se citar o tipo de material, a massa específica inicial do 

compacto verde, o tamanho e a forma da partícula, a distribuição do tamanho de 

partícula, a atmosfera de sinterização, a temperatura, o tempo e a taxa de 

aquecimento. O pó ideal deve possuir pequeno tamanho de partícula, elevada área 

específica, formato equiaxial, adequada distribuição de tamanho de partícula, e alto 

teor de pureza. Durante o processo de sinterização, as partículas unem-se em um 

contato mais íntimo, reduzindo a porosidade do compacto. Os movimentos 

atômicos promovidos em elevadas temperaturas atuam de forma a eliminar a 

enorme energia superficial, que é inversamente proporcional ao diâmetro da 

partícula. Um material de granulação grosseira apresenta menor área de interface, 

menor energia livre superficial e, portanto, menor sinterabilidade em relação a um 

pó fino. Através dos mecanismos de transporte, os átomos dos grãos pequenos são 

transferidos para os grãos maiores e os poros são substituídos por materiais sólidos. 

A contração dimensional durante a sinterização depende de dois fatores: tempo e 

temperatura de aquecimento. Tempos muito longos em temperaturas baixas são 

equivalentes a tempos curtos em temperaturas elevadas. Ocasionalmente, há uma 

expansão volumétrica durante a sinterização, devido a mudanças de fases 

alotrópicas da fase mais densa para a fase menos densa, ou ainda devido à liberação 

de gases. Neste último caso, há a produção de poros que ficam retidos, obtendo-se 

um produto pouco denso (PEREIRA, 2000). 

  A resistência mecânica de um material relaciona-se inversamente com sua 

porosidade e tamanho de grão. Uma sinterização prolongada diminui a porosidade, 

mas aumenta o tamanho de grão. Por isso utilizam-se aditivos que controlam o 

crescimento dos grãos sem interferir na eliminação dos poros. Durante a mistura do 

pó, normalmente são adicionados aditivos que, dentre outras funções, têm o 

objetivo de formar uma fase líquida para promover o rearranjo das partículas e 

facilitar o mecanismo de densificação. 
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2.7.2. Teoria de Sinterização para Materiais Porosos     

 

As partículas em um pó compactado podem ser ligadas em altas temperaturas 

abaixo do ponto de fusão. Como um resultado, um pó compactado é densificado. 

Este processo é chamado sinterização.  

Alguns materiais porosos, em particular metais e cerâmicas, são produzidos 

pela sinterização do pó compactado. Na produção de materiais porosos por 

sinterização, características do pó, técnicas de compactação, processos de 

sinterização e avaliação do controle de qualidade são importantes. Muitas pesquisas 

em sinterização têm sido focadas na densificação. Os processos de sinterização para 

se obter materiais porosos não tem sido muito bem estudados. (ISHIZAKI, et al, 

1998).  

A sinterização pode ser classificada em três estágios: inicial, intermediário e 

final. Com respeito à produção de materiais porosos, os estágios iniciais e 

intermediários da sinterização são importantes. 

O estágio  inicial de sinterização foi estudado teoricamente por Kuczynski 

(1949) e por Kingery e Berg (1955), (KUCZYNSKI, 1949; KINGERY e BERG, 

1955).  

A força necessária para que ocorra a sinterização é a redução da área de 

superfície associada com os poros. A superfície livre das partículas tem uma energia 

de superfície específica por unidade de área. Esta energia de superfície específica 

está baseada nos átomos na superfície livre devido à sua falta de vizinhos. A 

redução na superfície livre leva à redução na energia de superfície. A sinterização 

ocorre com uma redução na energia de superfície total. Por conseguinte, a energia 

livre total do pó compactado diminui com a sinterização (ISHIZAKI, et al, 1998). 

De acordo com Kingery (1976), a diferença na energia livre ou potencial 

químico entre a superfície da área do pescoço e a superfície da partícula provê uma 

força de condução para transporte de massa no pescoço. A energia livre baixa das 

superfícies do pescoço é causada pela curvatura negativa dos pescoços, ρ. Há seis 

trajetórias de transporte de material durante a sinterização. Por estes processos de 

transporte de massa, o pescoço cresce, e como resultado, a sinterização continua. 



 26

A cinética de sinterização baseada em cada mecanismo de difusão e trajetória 

são investigados por muitos pesquisadores. Hamano e Kimura estudaram as 

cinéticas da sinterização, o crescimento do pescoço e o encolhimento linear. 

Geralmente, o raio do pescoço, x, pode ser expressado pela equação (2) . 

 

X’’=(K’γ δ3Dr2t)/(kT)                                               (2) 

 

onde γ é a energia de superfície por unidade de área, r o raio da partícula, δ3 o 

volume atómico, D o coeficiente de difusão, k a constante de Boltzmann, e T a 

temperatura absoluta. As constantes w, K’ e s dependem da trajetória de difusão e 

da configuração geométrica do contato da partícula (HAMANO E KIMURA, 

1990).  

A difusão da superfície e a evaporação-condensação não causam a 

densificação, embora elas causem o crescimento do pescoço. A difusão da 

superfície e a evaporação-condensação impedem a densificação dos materiais 

porque estes mecanismos de transporte de massa reduzem a força de condução para 

sinterização por crescimento de grão. Mecanismos de difusão na superfície e a 

evaporação-condensação são desejáveis para produzir materiais porosos, porque 

eles melhoram o crescimento do pescoço sem densificação. 

Para fabricar materiais porosos com alta porosidade aberta, os mecanismos 

de sinterização sem densificação são importantes, por exemplo a difusão na 

superfície e a evaporação-condensação resulta no crescimento do pescoço sem 

densificação. Como um resultado, materiais porosos sinterizados por estes 

mecanismos podem ter alta resistência mecânica baseada nos pescoços bem 

crescidos com porosidade aberta relativamente alta. 

Materiais porosos com pescoços bem crescidos tem permeabilidade ao fluido 

mais alta do que aqueles com pescoços mal crescidos. Este fenômeno é devido à 

diferença na forma do poro. Poros com pescoços bem crescidos são mais esféricos 

em forma, e causam menos fricção da corrente do fluido do que aqueles com 

pescoços mal crescidos. Assim, o mecanismo de sinterização influencia a geometria 
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do poro, bem como a porosidade. É importante otimizar as condições de 

sinterização para produzir materiais porosos. 

Em resumo, há duas necessidades principais quando se sinteriza materiais 

porosos. Uma é a preparação dos corpos verdes com compactação homogênea e 

densidade a verde baixa. O outro é obter um processo de sinterização sem 

densificação significativa com pescoços bem crescidos. O anterior é obtido pelo 

controle das propriedades do pó sob baixa pressões. O último é conseguido através 

do processo de sinterização dominado pela difusão da superfície e evaporação-

condensação. Estas necessidades são totalmente diferentes das técnicas para 

fabricação de materiais densos. Embora a tecnologia de sinterização de materiais 

densos seja bem estudada, a tecnologia para fabricação de materias porosos 

excelentes não tem sido estudada suficientemente (ISHIZAKI, et al, 1998).  

 

2.8. Comportamento Mecânico dos Materiais Cerâmicos 

 

Com exceção de uns poucos materiais como por exemplo, a argila, os 

materiais cerâmicos são caracterizados pela alta resistência ao cisalhamento e baixa 

resistência à tração. Conseqüentemente, eles não apresentam fratura dúctil (VAN 

VLACK, 1977). 

 Devido à ausência praticamente total de escorregamento dos planos cristlinos 

nos materiais cerâmicos, esses materiais não são dúcteis, podendo ser solicitados 

por tensões de compressão muito elevadas, desde que não se tenha poros presentes. 

Existe a possibilidade teórica de se ter um limite de resistência à tração elevado. 

Mas na prática, este limite de resistência freqüentemente não é alto. Qualquer tipo 

de irregularidade produz concentração de tensões no material; essa irregularidade 

pode ser uma fissura, um poro, um contorno de grão ou mesmo um canto vivo 

interno do componente ou peça. Nos materiais dúcteis, essas concentrações podem 

ser aliviadas por deformação plástica. Entretanto, nos materiais frágeis, esse 

mecanismo de alívio de tensões não pode ocorrer e, ao invés disso, ocorrerá a 

fratura, desde que a concentração de tensões supere o limite de resistência à tração 

do material. Uma vez iniciada, a fratura se propaga facilmente sob tração e 
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cisalhamento, pois a concentração de tensões é aumentada conforme a fratura 

progride. Por outro lado, sob compressão, como um defeito do tipo fissura não é 

autopropagante, as solicitações podem ser transferidas através da fissura, sem que 

isso provoque um aumento nas tensões (VAN VLACK, 1977). 

 A relação entre a resistência à tração e à compressão dos materiais cerâmicos 

é importante para o engenheiro de projetos. Os materiais cerâmicos são muito mais 

resistentes à compressão do que à tração e essa característica tem de ser levada em 

conta na seleção de materiais de construção (VAN VLACK, 1977). 

 

2.8.1.  Resistência Mecânica e Módulo de Elasticidade em Cerâmicas Porosas 

 

 À temperatura ambiente, a maioria dos materiais cerâmicos apresentam 

comportamento puramente elástico até a fratura, quando submetidos a um 

carregamento mecânico. 

 O módulo de elasticidade (ou Young) E pode ser definido como a relação 

entre a tensão aplicada σ e a deformação ε, como mostrado na equação (3). 

 

E = σ/ε                                                             (3) 

 

Essa propriedade para um material cerâmico depende das diferentes fases 

presentes e, no caso da presença de poros, do formato e distribuição desses. 

 Materiais cerâmicos com ligações covalentes fortes possuem os mais altos 

valores dos módulos de elasticidade.  

A elasticidade em materiais cerâmicos com até 50% de porosidade e com 

coeficiente de Poisson em torno de 0,3 pode ser determinada pela equação (4), 

considerando uma matriz contínua contendo poros fechados. 

 

E = E0(1-1.9P+0.9P2)                                             (4) 

 

Para materiais porosos com fase porosa contínua onde os vazios sofrem 

colapso de modo que ocorre desvios das partículas sólidas relativa uma a outra, o 
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efeito da porosidade no módulo da elasticidade é maior do que a relação indicada 

acima.  

Quando a temperatura é aumentada, a expansão térmica aumenta a separação 

entre os átomos e a força necessária para efetuar a separação é levemente menor. 

Este efeito é pequeno, contudo ocorre um pequeno decréscimo no módulo de 

elasticidade quando a temperatura é aumentada até que seja alcançada a temperatura 

na qual o fenômeno de relaxação anelástica torna-se importante. Esta temperatura 

corresponde a uma mudança do módulo de não-relaxado para relaxado. As 

deformações de relaxação anelástica são também dependentes da freqüência, 

correspondendo a modos novos de acomodação para a tensão aplicada.  

A extensão elástica de um corpo corresponde ao aumento uniforme da 

separação entre os átomos. Como um resultado, a extensão elástica é diretamente 

relacionada com as forças entre os átomos e o tipo de estrutura. Muitas correlações 

satisfatórias entre a energia da rede e o módulo de elasticidade têm sido propostas. 

A situação é similar para o caso do coeficiente de expanção térmica.  Os cristais 

com baixos coeficientes de expansão térmica freqüentemente tem alto módulo de 

elasticidade (KINGERY, et al., 1976).   

Em sistemas de duas fases, o módulo total é intermediário entre os 

componentes de alto e baixo módulo. Expressões análiticas para esta relação podem 

ser derivadas com base nas relações para os coeficientes de expansão térmica para 

sistemas de duas fases. Um tratamento exato do problema requer especificação da 

interação mútua de muitas partículas de segunda fase. Tal tratamento não é único, 

mas identificam-se limites superior e inferior no módulo de elasticidade. Os limites 

mais amplos possíveis são encontrados assumindo que o material consiste de 

camadas tanto paralela como perpendicular para uma tensão uniaxial aplicada. O 

modelo da equação (5) assume que a resistência em cada constituinte é a mesma, 

donde o módulo de Young Ev é: 

 

Eν= V2E2+(1-V2)E1                                          (5) 
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Onde V2 é a fração de volume da fase com módulos E2, e E1 é o módulo da 

outra fase. Relações similares podem ser escritas para outro módulo. Neste caso, 

muito da tensão aplicada é suportada pela fase de alto módulo. 

 O modelo da equação (6) assume que a tensão em cada fase é a mesma, onde 

o módulo do compósito EL é:  

 

As designações Ev e El indicam, respectivamente, os módulos máximos e 

mínimos do módulo de elasticidade (KINGERY, et al., 1976). 

O módulo de elasticidade teórico para cerâmicas obtidas por prensagem 

uniaxial é dado pela equação ( 7) (HASSELMAN, 1962 ). 

 

E=E0 + (E0AP)/(1-AP-P)                                         (7) 

 

onde E0 é o módulo de elasticidade para um corpo cerâmico com porosidade 

aproximadamente zero, A é uma constante que depende do tipo de prensagem. Para 

prensagem uniaxial à temperatura ambiente A é igual a –4,16. P é a fração porosa 

do material.  

 

2.8.2.  Ensaio de Flexão por Quatro Pontos 

 

A configuração do ensaio de três pontos expõe apenas uma porção muito 

pequena da amostra à tensão máxima. Portanto, a resistência à flexão por três 

pontos costuma ser muito maior do que a resistência a flexão por quatro pontos. O 

ensaio de flexão por três pontos tem algumas vantagens. Ele usa acessórios fixos do 

ensaio mais simples, é mais fácil adaptar ao ensaio de tenacidade à fratura e em 

altas temperaturas, e é algumas vezes últil nos estudos da estatística de Weibull. De 

qualquer modo, a flexão por quatro pontos é preferida e recomendada para muitos 

propósitos de caracterização. A geometria de quatro pontos permite expor um maior 

volume do material ao carregamento fletor máximo, minimizando a introdução de 
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erros experimentais tais como o esmagamento localizado e o efeito em cunha (que 

podem ocorrer na geometria de três pontos) (ASTM, 2002).  

Devido à falta de ductilidade e à dificuldade de fixar o corpo de prova 

(CDP), o teste de tração convencional de materiais cerâmicos torna-se difícil e 

muito caro. Um pequeno desalinhamento das garras que prendem o corpo de prova 

(CDP) de apenas alguns milésimos de milímetros, pode causar um erro acima de 

10% na determinação do módulo de elasticidade (PEREIRA, 2000). 

 A resistência mecânica de materiais frágeis está relacionada com o volume 

de material que está sob tensão, bem como com a área específica do CDP que está 

sob tensão (KINGERY, et al., 1976). Conseqüentemente, as resistências medidas 

variam de acordo com o teste realizado. Na prática, verifica-se que a tensão de 

fratura obtida em testes de tração simples é inferior à tensão encontrada em testes de 

flexão. Durante o ensaio de flexão, a tensão varia de um valor máximo na superfície 

até zero no eixo neutro e, portanto, a área e o volume de material submetidos à 

máxima tensão são menores, resultando em valores de resistência maiores. 

 Apesar de existir um grande número de ensaios mecânicos que podem ser 

utilizados em materiais cerâmicos, o ensaio de flexão é o mais comum. Embora de 

baixo custo e simples de ser conduzido, o teste de flexão só será confiável se uma 

série de requisitos forem obedecidos. Um dos principais requisitos é que a 

população de defeitos dos CDP’s seja representativa do material do componente 

real . Outra prática recomendada é que o CDP se aproxime ao máximo da 

configuração final de utilização. De qualquer forma, devido ao fato de existir uma 

dependência entre a resistência do CDP e o seu tamanho, os dados de resistência 

obtidos neste tipo de ensaio serão tipicamente mais altos (10 a 50%) em relação aos 

resultados obtidos num ensaio de tração simples (PEREIRA, 2000). 

 A figura 2 mostra esquematicamente um corpo de prova submetido ao ensaio 

de flexão por 4 pontos. 
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Figura 2 - Esquema da aplicação das forças no ensaio de flexão por quatro pontos 

 

A equação da linha elástica para a viga apresentada acima é dada pela 

equação (8) (BEER, 1995). 

y = (Pa/6EI)(3x2 – 3Lx + a2)                                  (8) 

 A deflexão no centro C é dada pela equação (9). 

Yc= (Pa/24EI)(3L2-4a2)                                      (9)  

 

2.9. Pastilhas Cerâmicas de TiO2 e Al2O3 

 

 Pastilhas cerâmicas com duas camadas podem ser obtidas utilizando-se a 

técnica de conformação direta com amido ou por prensagem uniaxial. As camadas 

podem ser de materiais cerâmicos diferentes e possuírem porosidade diferentes. Um 

inconveniente na confecção das pastilhas é o surgimento de trincas devido às 

tensões residuais térmicas (COSTA et al, 2005). 

 

2.10.  Processamento Digital de Imagens e Microscopia 

 

A análise digital de dados, possibilitou, nos últimos vinte e cinco anos, um 

grande desenvolvimento das técnicas voltadas para a análise de dados 

multidimensionais, adquiridos por diversos tipos de sensores. Estas técnicas têm 

recebido o nome de processamento digital de imagens.  
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Por processamento digital de imagens entende-se a manipulação de uma 

imagem por computador de modo que a entrada e a saída do processo sejam 

imagens. Por comparação, na disciplina de reconhecimento de padrões, a entrada do 

processo é uma imagem e a saída constitui-se numa classificação ou descrição da 

mesma. Já a área de gráficos por computador envolve a geração de imagens a partir 

de descrições das mesmas.  

O objetivo de se usar processamento digital de imagens, é melhorar o aspecto 

visual de certas feições estruturais para o analista humano e fornecer outros 

subsídios para a sua interpretação, inclusive gerando produtos que possam ser 

posteriormente submetidos a outros processamentos.  

A área de processamento digital de imagens tem atraído grande interesse nas 

últimas duas décadas. A evolução da tecnologia de computação digital, bem como o 

desenvolvimento de novos algoritmos para lidar com sinais bidimensionais está 

permitindo uma gama de aplicações cada vez maior.  

Como resultado dessa evolução, a tecnologia de processamento digital de 

imagens vem ampliando seus domínios, que incluem as mais diversas áreas, como 

por exemplo: análise de recursos naturais e meteorologia por meio de imagens de 

satélites; transmissão digital de sinais de televisão ou fácsmile; análise de imagens 

biomédicas, incluindo a contagem automática de células e exame de cromossomos; 

análise de imagens metalográficas e de fibras vegetais; obtenção de imagens 

médicas por ultrassom, radiação nuclear ou técnicas de tomografia 

computadorizada; aplicações em automação industrial envolvendo o uso de sensores 

visuais em robôs, etc (WOJNAR, 1999).  

 

2.11. Caracterização Microscópica das Partículas de Amido 

 

A caracterização morfológica das partículas do pó de amido é de grande 

importância no controle do processo de sinterização e comportamento final da peça 

cerâmica. Pequenas mudanças no tamanho e na forma das partículas podem resultar 

em variações substânciais no seu comportamento. Sendo assim, uma caracterização 
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de pó que seja confiável e precisa é necessária para o desenvolvimento e a produção 

de novos materiais particulados de alto desempenho. 

Um dos principais problemas na aplicação das técnicas de processamento e 

análise de imagens digitais para a caracterização de pós é a seleção individual de 

objetos que permita uma determinação correta de suas características, pois na 

maioria das vezes, é impossível evitar que numa imagem que contém uma razoável 

densidade de objetos, as partículas de pós estejam parcialmente unidas ou 

sobrepostas (WOJNAR, 1999). 

 

2.12. Dilatação Térmica em Cerâmicas Porosas 

 

 Muitos materiais sólidos se expandem quando aquecido e contraem quando 

resfriados.  

A mudança no comprimento em função da temperatura para um material 

sólido pode ser expressada pela equação (10) 

 

(Lf – L0)/L0 = α1(Tf – T0)                                      (10) 

 

onde L0 e Lf representam respectivamente, os comprimentos iniciais e finais com a 

temperatura variando de T0 a Tf. O parâmetro α1 é chamado de coeficiente térmico 

de expanção linear; que é uma propriedade indicativa do quanto que o material se 

dilata quando é aquecido. Forças inter atômicas fortes são encontradas em muitos 

materiais cerâmicos e isto está refletido no coeficiente de expanção térmica 

relativamente baixo. Os valores do coeficiente de expanção térmica para materiais 

cerâmicos se encontram entre 0.5x10-6 e 15x10-6 (ºC)-1. Para cerâmicas não 

cristalinas e também para aquelas que tem estrutura cristalina cúbica, α1 é 

isotrópico. Materiais cerâmicos sujeitos a mudanças de temperatura devem possuir 

coeficientes de expansão térmica relativamente baixos. Tais materiais podem sofrer 

fraturas como conseqüência das mudanças dimensionais não uniforme e devido ao 

choque térmico (CALLISTER, 1999). 
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2.13. Tensão Residual Térmica 

 

As tensões residuais podem ser introduzidas pela diferença do coeficiente de 

expansão térmica em materiais multifásicos ou sua anisotropia em sólidos de uma 

única fase (CALLISTER, 1999). 

A tensão residual pode ser obtida pela equação (11 ). 

 

σre = E.α.∆T                                                  (11) 

 

onde, σre é a tensão residual, E o módulo de elasticidade, α o coeficiente de 

dilatação e ∆T a diferença de temperatura. 

 

2.14. Estatística de Weibull 

 

Em 1939 o físico sueco Wallodi Weibull desenvolveu um método estatístico 

para ser aplicado em situações nas quais os experimentos resultam em dados muito 

variáveis.  

Weibull assumiu que a probabilidade de ruptura (P) é proporcional a uma 

função da tensão f(σ) e do volume do corpo, ou seja: 
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Weibull propôs uma forma particular para f(σ), 

 

 
 onde: 

 σ0-resistência característica do material, que depende da função de 

distribuição; 

 m-módulo de Weibull, que é relacionado à homogeneidade do material. 

 À medida que m tende a zero, f(σ) tende a 1, de tal forma que a 

probabilidade de ruptura será igual a 100% para todos os valores de tensão. Neste 

caso, o material seria tão frágil que qualquer tensão seria capaz de rompê-lo. À 

medida que m tende ao infinito, a fratura irá ocorrer somente para valores iguais ou 

superiores a σ0. Neste caso, todos os defeitos estariam igualmente distribuídos, e o 

material cerâmico teria o comportamento semelhante ao de um metal que apresenta 

tensão de ruptura característica. 

 Desta forma, Weibull obteve a seguinte expressão para a probabilidade de 

fratura acumulada: 

Esta expressão pode ser transformada em uma equação da reta segundo um 

sistema de eixos:  

 

ficando:  
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 Através de regressão linear determina-se os parâmetros m e σ0, sendo: 

 

 m – o coeficiente angular da reta e 

  

 m (lnσ0) o coeficiente linear. 

 

Para aplicação da estatística de Weibull, é importante saber que o valor de m 

estabiliza-se em função do número de amostras (número de cdps), devendo ser no 

mínimo de 30 valores válidos.  

onde N é o número de amostras e j é a variação (de 1 a N), necessária para gerar os 

valores de probabilidade (de 0 a 1) (CAMPOS, 2001; MINATTI, 2004; 

MONTEIRO, 2001; WU; JIANG, 2003). 

 

2.15. Defeitos em Cerâmicas 

 
As cerâmicas avançadas de alta resistência mecânica tem microestruturas 

complexas. Mas a mesma microestrutura responsável pela alta duresa pode também 

ser a fonte de uma série de defeitos concentradores de tensão. O tamanho dos 

defeitos microestruturais estão relacionados com alguma dimensão característica da 

microestrutura em si. Nos materiais mais grossos, portanto, o defeito que leva à 

falha é mais comumente oriundo do processo de fabricação do que de qualquer 

acabamento superficial subseqüente. O roteiro de processamento detalhado, a 

preparação do pó (incluindo impurezas), a consolidação e a sinterização, são os 

determinantes principais da população critica de defeitos (DAVIDGE 1979; 

DÖRRE & HÜBNER 1984; LANGE 1978). Alguns dos tipos de defeitos mais 

comuns são (LAWN, 1995): 
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(i) Micro trincas. As cerâmicas são vulneráveis  a defeitos surgidos entre os 

grãos e e também nos contornos de interfases. Expansão térmica interna e 

tensões elásticas aumentam a nucleação de micro trincas durante os 

estágios de resfriamento no processamento cerâmico (LAWN, 1995). 

(ii) Poros. Os poros podem assumir diversas formas. Nas cerâmicas 

sinterizadas os poros pequenos em pontos triplos no contorno de grão são 

sítios preferidos para iniciação de micro trincas. Poros contidos 

inteiramente no interior dos grãos são relativamente inofensivos. Foi 

proposto que a influência maior da porosidade P nas propriedades de 

resistência de cerâmicas com defeitos é devido a um módulo de 

elasticidade reduzido, de acordo com a relação empírica: 

 

σF = σ0 exp(-bP)                                           (18) 

 

       com σ0 e b ajustáveis (LAWN, 1995).  

(iii) Inclusões. Inclusões de partículas de segunda fase e aglomerados de 

impurezas podem ser até mesmo mais efetivos do que poros como fontes 

de falha. A severidade dessas fontes de defeitos é agravada pela presença 

de campos de tensões residuais. A natureza e a intensidade dos campos de 

tensões dependem das diferenças dos coeficientes de expansão térmica e 

do módulo de elasticidade entre inclusões e matriz.(LAWN, 1995). 
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3.0. Materiais e Métodos 

 

3.1. Dióxido de Titânio 

 

As cerâmicas de dióxido de titânio (TiO2) são largamente empregadas em 

microeletrônica e em células solares, e também nas indústrias cosmética e artística, 

pois servem para controlar a cor dos pós cerâmicos (SANTOS, 2002). Uma outra 

característica peculiar do dióxido de titânio refere-se às suas propriedades de ação 

bacteriológica, pois quando exposto à radiação ultravioleta, torna-se ativo, sendo 

eficaz no combate a alguns microorganismos como o Escherichia coli (WEI GUO 

et al., 1997). Este efeito é possível devido ao fato de o composto absorver somente 

radiação ultravioleta com energias maiores ou iguais a 3 eV (SANTOS, 2002). 

O TiO2 fotoexcitado  possui forte oxidação e potencial de redução. Este fato 

foi evidenciado a partir da descoberta do efeito Honda-Fujishima, em 1969. A 

radiação ultravioleta promove a geração de pares elétrons-buraco, reduzindo o Ti+4 

para Ti+3. O excesso de carga positiva resulta na geração de vacâncias na sub rede 

de oxigênio. As moléculas de água podem fortalecer as vacâncias por oxigênio 

produzindo grupos OH absorvidos e instáveis que dão à superfície um caráter 

hidrofílico mais acentuado (WATANABE et al., 1999). 

Wei et al. (1997) submeteram suspensões de Escherichia coli e TiO2 

(anatase) à radiação ultravioleta com comprimento de onda próximo à faixa de luz 

visível (aproximadamente 380 nm), provocando a morte das bactérias em minutos. 

Nesse caso,  para o processo ser ativado, houve a necessidade de injeção de 

oxigênio para favorecer o aumento de radicais OH-. A taxa de desinfecção variou 

com o quociente da raiz quadrada da concentração de TiO2 pela intensidade de 

iluminação, na faixa de 180 a 1660 µeV/m2s. 

 O experimento consistiu em colocar-se culturas líquidas de Escherichia coli 

crescendo aerobicamente em Luria Broth (LB), com estreptomicina a 37 ºC, em 

uma plataforma que girava a 200 rpm. A densidade de Escherichia coli era de 106 

células/mL e foi adicionado TiO2 (anatase), com área específica superfial de 60 

m2/g, e água pura (10 mL e 18 MΩm).  
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 Verificou-se que o aumento do processo de esterilização estava diretamente 

ligado ao aumento das taxas de oxigênio e dióxido de titânio na solução e da taxa de 

iluminação. O tempo de desinfecção com iluminação foi de 30 min enquanto que 

com iluminação solar foi de 1 hora (SANTOS, 2002). 

 

3.2. Estrutura do Dióxido de Titânio 

 

O dióxido de titânio (TiO2) é um sal formado por ligações iônicas do tipo 

MX2, de natureza polimórfica, ocorrendo como rutilo, anastase, brookita, entre 

outras estruturas. Sua forma mais comum é o rutilo cuja estrutura cristalina é 

baseada num arranjo conhecido como “quase-HCP”, devido ao empacotamento dos 

átomos de oxigênio. Na configuração rutílica o arranjo é cúbico compacto, com 

número de coordenação do titânio 6 e valência +4. De fato, embora os cátions 

preencham metade dos sítios octaédricos disponíveis numa estrutura HCP, a célula 

unitária resultante é tetragonal, resultando num arranjo altamente anisotrópico 

quanto à difusão, dada a existência de sítios octáedricos vazios (CHIANG; BIRNIE; 

KINGERY, 1997). Esta anisotropia é particularmente interessante para processos de 

sinterização, já que os vazios existentes em seu arranjo favorecem a difusão de 

cátions de menor dimensão especialmente em temperaturas elevadas, sendo 

especialmente receptivo ao Al e ao Nb. Tal anisotropia, por outro lado, também se 

verifica na refração da luz, favorecendo sua observação por microscopia de luz 

polarizada. O dióxido de titânio pode ser obtido por hidrólise da fase vapor do 

tetraisopropóxido de titânio (WEI et al., 1997). A uma temperatura de 200 ºC, 

obtém-se a fase cristalina, com partículas menores (20-50 nm) com os poros 

colapsados. 

A tabela (2) mostra valores das propriedades módulo de elasticidade, 

densidade e coeficiente de Poisson encontrados na literatura para o dióxido de 

titânio  (NISTI, 2006). 
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Tabela 2 – Dados sobre o dióxido de titânio 

     Propriedade Valor 

módulo de elasticidade  192 (GPa) 

Massa específica  3,864 (g/cm3) 
 

 

3.3. A Alumina (A-1000) 

 

 O óxido de alumínio (Al2O3) apresenta uma série de aplicações para os mais 

diversos segmentos da indústria. A alumina ocorre em pequenas proporções na 

natureza como componente de muitas rochas e minerais. A alumina é obtida 

principalmente pelo processo conhecido como Bayer. Através desse processo, pode 

ser produzida com pureza superior a 99,5% apresentando dureza 9 na escala 

MOHS, massa específica aproximada de 3,98 g/cm3 e ponto de fusão de 2040ºC 

(OLIVEIRA, 1995). 

A tabela (3) mostra valores das propriedades módulo de elasticidade, 

densidade e coeficiente de Poisson encontrados na literatura para a alumina (NISTI, 

2006). 

Tabela 3 – Dados sobre a alumina 

Propriedade Valor 

módulo de elasticidade 298,5 (GPa) 
densidade 3,942 (g/cm3) 

 

3.4. O Amido 

 

 O amido constitui a mais importante reserva de nutrição de todas as plantas 

superiores, ocorrendo principalmente em sementes, tubérculos, rizomas, e bulbos. 

Ocorre também em algas e, pelo fato de ser facilmente hidrolisado e digerido, é um 

dos alimentos mais importantes da alimentação humana (BOBBIO & BOBBIO, 

1989). 

 As capacidades de engrossar, gelatinizar, aderir e formar filmes são 

importantes propriedades dos amidos que os tornam amplamente utilizados 
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(MENEZES, 1996). Tais propriedades podem ser modificadas por tratamento 

químico, físico ou mesmo pela ação de certas enzimas para obtenção de novas 

características para aplicações específicas. 

 O amido granular é normalmente branco, denso e insolúvel em água a 

temperatura ambiente, variando em tamanho de 2 a 170µm. O amido é constituído 

de dois polissacarídeos, sendo um de cadeia linear, a amilose (Figura 2), e outro de 

cadeia altamente ramificada, a amilopectina (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Amilose 

 

 
Figura 4 - Amilopectina 

 

 A amilose confere ao amido suas propriedades de gel em suspensão aquosa. 

As unidades de glicose que constituem as cadeias poliméricas no amido expõem um 

grande número de grupos hidroxilas, e portanto conferem ao grão um caráter 

fortemente hidrofílico. 

 As proporções entre estes polissacarídios, influem na viscosidade e na 

capacidade de gelatinização do amido, sendo que esta razão varia entre os amidos 
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procedentes de diferentes espécies vegetais, e mesmo entre amidos provenientes da 

mesma espécie variando de acordo com o grau de maturação das plantas.  

 A insolubilidade do amido em água abaixo de 50ºC permite que este seja 

processado em temperatura ambiente sem impacto significativo em sua estrutura. 

Entretanto, quando grãos de amidos são suspensos em água e a temperatura é 

aumentada gradualmente, nada acontece até se atingir uma determinada, mais 

exatamente um intervalo de temperatura, que é chamada de temperatura de 

gelatinização. Nesta faixa, específica para amidos de diferentes origens, as ligações 

de hidrogênio mais fracas entre as cadeias de amilose e de amilopectina são 

rompidas e os grãos de amido nessas regiões começam a intumescer e formar 

soluções consideravelmente viscosas (BOBBIO & BOBBIO, 1989). 

 O intumescimento dos grãos e portanto, o aumento da viscosidade das 

soluões está relacionado com a quantidade de água presente; a 120ºC todos os grãos 

estarão dissolvidos. Durante este processo de gelatinização os grânulos sofrem um 

rápido e irreversível crescimento pela absorção da água, que resulta em um aumento 

de tamanho de muitas vezes o original (LYCKEFELDT & FERREIRA, 1998). 

 Segundo Lyckefeldt & Ferreira (1998) dependendo do tipo e da 

concentração, a temperatura de gelatinização pode variar de 55 a 80ºC. 

Quando soluções de amido são resfriadas à temperatura ambiente, ou mesmo a 

temperaturas mais baixas, haverá a formação de géis ou de precipitados 

microcristalinos, dependendo da concentração das soluções e da velocidade de 

resfriamento. Soluções concentradas e resfriadas rapidamente tendem a formar géis, 

enquanto soluções mais diluídas, deixadas em repouso, tendem a precipitar 

(BOBBIO & BOBBIO, 1989). 

 Embora o grânulo de amido seja insolúvel em água abaixo da temperatura de 

gelatinização existe uma limitada absorção de água quando o grânulo é exposto à 

umidade. Isto resulta em um ligeiro inchaço que é reversível na secagem. Sob 

condições atmosféricas normais a maioria dos amidos comerciais apresenta de 10 a 

17% de umidade (LYCKEFELDT & FERREIRA, 1998). 

 Para a obtenção de peças cerâmicas, pelo método da conformação com 

amidos, as suspensões aquosas de pós cerâmicos e amido são derramadas em 
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moldes e elevados a temperaturas entre 55 e 80ºC, onde ocorre o crescimento das 

partículas de amido, através da absorção da água da barbotina, promovendo a 

aglomeração das partículas cerâmicas, e conseqüentemente a conformação de um 

corpo sólido. Além disso, estas partículas ao incharem agem como ligante, o que 

permite retirar o corpo sólido do molde após a secagem (LYCKEFELDT & 

FERREIRA, 1998). 

 Após a queima do amido e sinterização da matriz cerâmica o material obtido 

tem porosidade correspondente ao tamanho, forma e quantidade original da 

partículas de amido, incluindo o crescimento durante sua consolidação. 

 Além da capacidade de gelatinização e da fácil queima, os amidos ainda são 

baratos, principalmente os adquiridos no varejo, e praticamente não produzem 

poluentes (CAMPOS, 2002). 

 

3.5. Definição das Composições 

 

Com os valores da densidade de cada componente, torna-se possível a 

determinação das composições para confecção dos corpos cerâmicos.  Com o 

volume total de sólidos (Vs) dado por: 

 

Ts V.S%V =  
 

e o volume de líquido dado por (VL) 

 

VL = VT – VS. 

 

onde :    %S – porcentagem de sólidos 

VT – volume total da barbotina. 

VL = volume de líquido,  
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As massas de cada componente sólido e a massa de água são dadas por: 

                AAs memVm
A

).%.(= , 

                BBsB memVm ).%.(= , 

                 OHLOH meVm
22

.= . 

Onde: 

                MA – é a massa do componente sólido A 

                MB – é a massa do componente sólido B 

                MH2O – é a massa da água 

                % mA – é a porcentagem do componente A no volume total de sólidos 

                % mB – é a porcentagem do componente B no volume total de sólidos 

                % me – é a massa específica da água 

 

3.6. Preparação da Barbotina  
 

A preparação das barbotinas de alumina e de dióxido de titânio foram feitas 

com o seguinte procedimento: os pós cerâmicos e de amido, inicialmente secos, 

foram peneirados, visando diminuir aglomerados e agregados, e depois juntamente 

com a água e o defloculante, foram colocados separadamente em um agitador 

mecânico por aproximadamente 10 minutos. Devido à capacidade do amido de 

atuar como ligante, é preciso cautela nesta etapa para que não ocorra a aglomeração. 

Obteve-se uma massa líquida que foi colocada num moinho de bolas com o objetivo 

de se obter uma melhor homogeneização da suspensão. O tempo de moagem foi de 

10 min visando evitar um número muito grande de quebras das partículas de amido. 

Após a moagem a barbotina já estará pronta para ser colocada no molde 

As barbotinas retiradas do moinho, antes de serem colocadas nos moldes, 

apresentavam sempre um número muito alto de bolhas superficiais, que precisaram 

ser reduzidas cuidadosamente com o auxílio de uma espátula para não ficarem 

contidas no interior das pastilhas cerâmicas. 

A figura 4 mostra a imagem do moinho de bolas utilizado na obtenção da 

barbotina. 
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Figura 5 – Moinho de bolas utilizado para se obter uma melhor homogeneização da 

suspensão da barbotina 

 

3.7. Conformação da Barbotina e da Peça Seca 
 

Para conformar a barbotina, ela foi colocada dentro de moldes de PVC e 

fechados. Após esta etapa deu-se início ao processo de gelatinização do amido da 

barbotina com a colocação do conjunto em uma estufa, onde sofreu um 

aquecimento indo da temperatura ambiente até uma temperatura média de 65ºC, 

assim permanecendo por 2h. Após a barbotina de alumina estar gelatinizada dá-se 

início ao processo de secagem da peã sólida levando-se o conjunto para o forno, 

onde sofreu um aquecimento indo da temperatura ambiente até uma temperatura 

média de 120 ºC com uma taxa de aquecimento de 3°C/min, com um patamar de 2h. 

Após esta fase a peça seca é retirada e resfriada até a temperatura ambiente. Então a 

peça é levada para a pré-sinterização, que ocorre a 1000 ºC, com uma taxa de 

aquecimento de 3 ºC/min, com um patamar de 1h. A última etapa envolvida na 

conformação da peça cerâmica é a sinterização a 1500ºC por hora, com uma taxa de 

aquecimeto de 3 ºC/min. 

 A figura 6 mostra a imagem da estufa utilizada para o processo de 

gelatinização da barbotina. 
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Figura 6 – Estufa utilizada para o processo de gelatinização da barbotina  

 

 A figura 7 mostra a imagem da forno utilizado para a pré-sinterização da 

peça seca. 

 

 
Figura 7 - Forno utilizado para a pré-sinterização da peça seca. 

 

 A figura 8 mostra o forno utilizado para a sinterização da cerâmica pré-

sinterizada a 1000°C. 
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Figura 8 - Forno utilizado para a sinterização da cerâmica a 1500°C 

 

3.8. Processamento Cerâmico 

 

3.9. Confecção das Pastilhas por Conformação Direta com Amido de Milho 

 

Foram conformadas pastilhas cerâmicas com duas camadas sendo uma de 

TiO2 e outra de Al2O3, sendo que cada pastilha possuía porcentagem de amido de 

milho de acordo com a tabela (4). A espessura de cada camada foi de 

aproximadamente 5 mm. 

Figura 9 – Desenho esquemático das camadas na pastilha 
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 A figura 9 mostra o desenho das camadas na pastilha obtidas por 

conformação direta com amido de milho. 

A quantidade de amido de milho nas pastilhas por conformação com amido 

foi de 30% tanto nas camadas de TiO2 como nas camadas de Al2O3. 

 

A figura 10 mostra a imagem das pastilhas obtidas por conformação direta 

com amido. 

 
                    Figura 10 –Imagem das pastilhas 1 e 2 antes da sinterização 

 

 A figura 11 mostra a imagem do molde de PVC utilizado para a conformação 

direta com amido de milho. 
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Figura 11 –Imagem dos moldes de PVC para confecção das pastilhas utilizando a 

conformação direta com amido de milho 
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A conformação das pastilhas seguiu as seguintes etapas: 

 

 

 

 

 

 

Definição das Composições 

Preparação do Pó Preparação da Barbotina de TiO2 Lubrificação do Molde 

Deposição da Barbotina de TiO2 no Molde 

Gelatinização da Camada de TiO2 

Deposição da Barbotina de Al2O3 no Molde 

Secagem da Pastilha e 
retirada do molde

Gelatinização da Camada de Al2O3  

Pré-sinterização a 1000ºC com 3ºC/min por 
1h

Sinterização a 1500ºC com 3ºC/min por 2h 
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3.10. Confecção das Pastilhas por Conformação Direta com Amido de Milho         

com Gradiente de Porosidade 

 

Foram produzidas seis pastilhas Al2O3/TiO2 aplicando-se um gradiente de 

porosidade na camada de alumina, sendo que a camada de titania foi mantida com 

30% de amido de milho. A espessura de cada camada foi de aproximadamente 2 

mm. A tabela 5 mostra a quantidade de amido adicionado em cada camada de 

alumina. 

Figura 12 - Esquema do formato das pastilhas obtidas por conformação direta com amido 

de milho com aplicação de gradiente de porosidade 

 

 A figura 12 mostra o formato das pastilhas obtidas por conformação direta 

com amido de milho com aplicação de um gradiente de porosidade. 

 

Tabela 5 - Quantidade de amido na pastilha com aplicação de gradiente de 

porosidade 

 

Camada de Alumina % de Amido 

% de amido na 1º camada de Al2O3 15% 

% de amido na 2º camada de Al2O3 20% 

% de amido na 3º camada de Al2O3 25% 

% de amido na 4º camada de Al2O3 30% 
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O procedimento de conformação de cada camada nas pastilhas com gradiente 

de porosidade foi semelhante ao utilizado para confecção das pastilhas por 

conformação direta com amido de milho sem gradiente de porosidade.  

 A figura 13 mostra a imagem das pastilhas obtidas por aplicação de um 

gradiente de porosidade na camada de alumina. 

 

 
Figura 13 – Imagem das pastilhas com aplicação de gradiente de porosidade 

 

3.11. Confecção das Pastilhas por Prensagem Uniaxial 

 

 Foram confeccionadas seis pastilhas Al2O3/TiO2 por prensagem uniaxial com 

duas camadas sendo uma de TiO2 e outra de Al2O3, sendo que cada camada da 

pastilha possuía porcentagem de amido de milho de acordo com a tabela (6). A 

espessura de cada camada foi de aproximadamente 5 mm. 

Figura 14 - Desenho esquemático do formato das camadas na pastilha 

 



 54

 A quantidade de amido nas camadas da pastilha conformada por prensagem 

foi de 20% tanto nas camadas de TiO2 como nas camadas de Al2O3. 

 
A conformação das pastilhas por prensagem seguiram as seguintes etapas: 

 

 
 

A pressão utilizada foi de 40MPa e a prensagem uniaxial foi realizada em 

uma prensa hidráulica. 

A figura 15 mostra a imagem das peças que compõem o molde metálico para 

a obtenção das pastilhas por prensagem. 

Definição das Composições 

Preparação do Pó Mistura do Pó Cerâmico Lubrificação do Molde 

Deposição da Camada de TiO2 no Molde 

Prensagem do Molde a 40 MPa e 
retirada da pastilha

Sinterização a 1500ºC com 3ºC/min 

 Pré-sinterização a 1000ºC com 3ºC/min 

Deposição da Camada de Al2O3 no 
Molde
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Figura 15 - Imagem das peças do molde metálico para a obtenção das pastilhas por 

prensagem. 
 

 A figura 16 mostra o conjunto do molde metálico montado para a obtenção 

das pastilhas por prensagem.  

 

 
Figura 16 – Imagem com o conjunto do molde metálico montado para a obtenção 

das pastilhas por prensagem.  
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3.12. Confecção das Pastilhas por Prensagem Uniaxial com Aplicação de 

Gradiente de  Porosidade 

 
Foram produzidas seis pastilhas Al2O3/TiO2 aplicando-se um gradiente de 

porosidade na camada de alumina, sendo que a camada de titania foi mantida com 

20% de amido de milho. A tabela ( 7) mostra a quantidade de amido adicionado em 

cada camada de alumina. A espessura de cada camada foi de aproximadamente 

2mm. 

A figura 17 mostra o desenho do formato das pastilhas obtidas por 

conformação direta com amido de milho com aplicação de um gradiente de 

porosidade. 

Figura 17 – Desenho do formato das pastilhas obtidas por conformação direta com 

amido de milho com aplicação de gradiente de porosidade 

 

Tabela 7 - Quantidade de amido na pastilha conformada por prensagem com 

aplicação de gradiente de porosidade na camada de alumina 

Camada de Alumina % de Amido 

1° camada de Al2O3 35% 

2° camada de Al2O3 30% 

3º camada de Al2O3 25% 

 

A figura 18 mostra a imagem das pastilhas obtidas por prensagem com 

aplicação de um gradiente de porosidade na camada de alumina. 

 

 



 57

 
 Figura 18 - Imagem das pastilhas obtidas por prensagem com aplicação de um 

gradiente de porosidade na camada de alumina. 

 

3.13. Confecção dos Corpos de Prova para Ensaio Térmico Dilatométrico 

 

Os corpos de prova cerâmicos utilizados para o ensaio térmico dilatométrico 

foram conformados por prensagem uniaxial. As dimensões dos corpos de prova são 

dadas pela figura 19 

 

Figura 19 – Dimensões das amostras para obtenção do coeficiente de expansão 

térmica 
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Para a confecção por prensagem dos corpos de prova foi usado um molde 

metálico de acordo com as dimensões da figura no apêndice A. As figuras 20 e 21 

mostram imagens do molde metálico. 

O molde utilizado na prensagem com gradiente de porosidade foi também de 

metal com o mesmo formato porém as dimensões eram diferentes, conforme mostra 

o desenho no apêndice. 

 

 
Figura 20 – Vista frontal do molde metálico 

 

 
Figura 21 – Foto das peças que compõem o molde metálico 
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 A figura 22 mostra  imagens dos corpos de prova cerâmicos utilizados para o 

ensaio térmico dilatométrico 

 

 
Figura 22 – Foto dos corpos de prova de alumina para ensaio dilatométrico 

 

 O material cerâmico utilizado para o corpo de prova foi a alumina e a titânia 

e variou-se a quantidade de amido no corpos de prova. 

 A figura 23 mostra a imagem do equipamento utilizado para o ensaio 

dilatométrico. 

 
Figura 23 – Foto do equipamento utilizado para a realização do ensaio dilatométrico 
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3.14. Confecção dos Corpos de Prova para Ensaio de Resistência Mecânica 

 

Para obtenção do valor da resistência mecânica à flexão das camadas de 

alumina das pastilhas conformadas por prensagem uniaxial foram realizados ensaios 

de flexão por quatro pontos. Os corpos de prova tiveram formato retangular com 

dimensões de 4mmx3mmx40mm segundo a norma ASTM C1161 (ASTM C1161, 

2002). 

Usinou-se o suporte superior para ser usado no ensaio de flexão por quatro 

pontos. A figura 24 mostra a imagem do suporte e no apêndice B está mostrado o 

seu desenho. 

 

Fig. 24 - Foto do suporte superior utilizado no ensaio de resistência à flexão por 

quatro pontos 

 

O procedimento de conformação foi por prensagem uniaxial. Usinou-se um 

molde metálico para atender as dimensões exigidas pela norma ASTM C1161 o 

qual é mostrado nas figuras 15 e 16 (ASTM C1161, 2002). 

No ensaio de flexão por quatro pontos usou-se um relógio comparador para 

obtenção do valor da deflexão. 

O local e o modo de colocação do relógio comparador no corpo de prova no 

ensaio de flexão por 4 pontos está mostrado na figura 25. 
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Figura 25 - Modo de colocação do relógio comparador no corpo de prova no ensaio 

de flexão por 4 pontos para obtenção da deflexão máxima 
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4.0. Resultados e Discussão 

 

4.1.Obtenção das Pastilhas 

 

4.1.1. Pastilhas Obtidas por Prensagem Uniaxial sem Aplicação de Gradiente 

de Porosidade 

 

A figura 26 mostra a vista lateral das pastilhas obtidas por conformação por 

prensagem sem a aplicação de um gradiente de porosidade. A imagem foi obtida 

através de uma câmera digital.  

A não aderência das camadas pode ser devida à diferença nos coeficientes de 

dilatação térmica das camadas. Segundo a literatura  a integridade de compósitos 

dependerá da diferença no coeficiente de expansão térmica das camadas 

constituintes, pois tais diferenças dão origem às tensões residuais térmicas. Quanto 

maior a diferença nos coeficientes de expansão térmica, maior a incidência de 

tensões residuais durante o resfriamento da temperatura de sinterização até a 

temperatura ambiente. (HUNTZ, A. et al, 2005)  

 

 
Figura 26 – Imagem da interface da pastilha Al2O3/TiO2 com duas camadas,  obtida 

por prensagem sem aplicação de gradiente de porosidade 
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4.1.2. Pastilhas Obtidas por Prensagem Uniaxial com Aplicação de Gradiente 

de Porosidade 

 

A figura 27 mostra a vista lateral de uma pastilha obtida por conformação por 

prensagem com aplicação de gradiente de porosidade. A figura 28 mostra as 

camadas da pastilha com as quantidades de amido respectivas. 

Ao contrário do observado nas pastilhas conformadas por prensagem sem 

aplicação de um gradiente de porosidade, ao se utilizar um gradiente nas camadas 

de alumina, obtém-se uma melhor aderência entre as camadas. A melhor aderência 

entre as camadas é devida à  redução da tensão residual térmica nas camadas de 

alumina. 

 

 
Figura 27 - Imagem da pastilha obtida por prensagem com aplicação de um 

gradiente de porosidade na camada de alumina. 
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Figura 28 - Identificação das camadas com as quantidades de amido 

 

4.1.3. Coeficiente de dilatação Térmica das Camadas na Pastilha Obtida por 

Prensagem 

 

A tabela 8 mostra os valores dos coeficientes de dilatação térmica obtidos 

por prensagem para as camada de alumina em função da porcentagem de amido.  

 

Tabela 8 – Coeficiente de dilatação térmica para a camada de alumina conformada 

por prensagem em função da porcentagem de amido presente 

% de amido na camada de 
alumina 

Coeficiente de dilatação térmica (α) 
1/ºC 

5% 86,3 
10% 84,5 
15% 82.4 
20% 81,8 
25% 80,5 
30% 79,3 
35% 79,1 

 

A tabela 9 mostra os valores dos coeficientes de dilatação térmica obtidos 

por prensagem para as camadas de titânia em função da porcentagem de amido.  

 

 

 

Camada  Al2O3 com 5%de amido 

Camada  Al2O3 com 10% de amido 

Camada  Al2O3 com 15% de amido 

Camada TIO2 com 20%de amido 
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Tabela 9 – Coeficiente de dilatação térmica para a camada de titânia conformada 

por prensagem em função da porcentagem de amido presente 

% de amido na camada de 
titânia 

Coeficiente de dilatação térmica (α) 
1/ºC 

5% 42,3 
10% 41,1 
15% 39,3 
20% 38,2 
25% 37,1 
30% 34,5 
35% 33,1 

 

O decréscimo no coeficiente de dilatação térmica entre as camadas de titânia 

com 25% e 30% de amido foi mais acentuado comparativamente com os outros 

valores.  

 Comparando os valores dos coeficientes de dilatação térmica para as 

camadas de alumina e titânia, verifica-se que os valores obtidos para a alumina são 

cerca de duas vezes maiores do que os valores obtidos para a titânia. 

 O comportamento térmico verificado para as camadas de titânia e alumina 

justifica a aplicação de um gradiente de porosidade no interior destas camadas pois, 

sendo a tensão residual diretamente proporcional ao coeficiente de dilatação, então 

há uma redução na tensão residual com o aumento de porosidade. 

 A figura 29 mostra o gráfico da variação do coeficiente de dilatação térmica 

das camadas de alumina na pastilha obtida por prensagem com aplicação de um 

gradiente de porosidade na camada de alumina. 

 Nota-se pelo gráfico que há um decréscimo do coeficiente de dilatação 

térmica com o aumento da quantidade de amido nas camadas de alumina. Como a 

tensão residual térmica é diretamente proporcional ao  coeficiente de dilatação 

térmica então a redução no coeficiente de dilatação térmica contribui para a redução 

da tensão residual térmica.  
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Figura 29 – Gráfico da variação do coeficiente de dilatação térmica das camadas de 

alumina na pastilha 

 

4.1.4. Módulo de Elasticidade Teórico nas Camadas de Alumina na Pastilha 

 

 O módulo de elasticidade teórico das camadas de alumina na pastiha 

conformada por prensagem foi obtido através da equação 7. A figura 30 mostra o 

gráfico da variação do módulo de elasticidade teórico em função da porosidade.  

Nota-se pelo gráfico que há um decréscimo no módulo de elasticidade com o 

aumento da quantidade de amido nas camadas de alumina.  

Figura 30 – Gráfico da variação do módulo de elasticidade das camadas de alumina 

na pastilha 
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4.1.5. Tensão Residual Térmica Teórica nas Camadas de Alumina da Pastilha 

 

 A tensão residual térmica teórica das camadas de alumina na pastilha 

conformada por prensagem foi obtida a partir da equação 11 e pela utilização do 

módulo de elasticidade teórico. A figura 31 mostra a variação da tensão residual das 

camadas de alumina na pastilha. 

Nota-se pelo gráfico da figura 31 que há um decréscimo no valor da tensão 

residual térmica com o aumento da quantidade de amido nas camadas de alumina. 

Figura 31 – Gráfico da variação da tensão residual nas camadas de alumina 

na pastilha  

 

Como há um decréscimo no módulo de elasticidade e no coeficiente de 

dilatação térmica com o aumento da porosidade e a tensão residual térmica é 

diretamente proporcional a esses valores, então há uma redução da tensão residual 

térmica nas camadas de alumina conformadas por prensagem. 

Os resultados obtidos para o gradiente de porosidade nas camadas estão de 

acordo com a literatura, pois segundo ela, em  compósitos formados por diferentes 

matérias, a presença de camadas com gradientes reduz significativamente as 

mudanças na tensão nas mesmas. Os materiais com camadas podem oferecer a 

vantagem de eliminar as mudanças abruptas na composição entre camadas que tem 

diferentes coeficientes de expansão térmica. A existência de um gradiente de 
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composição pode reduzir discontinuidades nas tensões residuais térmicas trazendo 

benefícios do ponto de vista das propriedades mecânicas (POPA et al, 2006). 

 

4.1.6. Pastilhas Obtidas por Conformação Direta com Amido de Milho sem 

Aplicação de Gradiente de Porosidade 

 

 A figura 32 mostra as imagens das trincas apresentadas na camada de 

dióxido de titânio das pastilhas conformadas com amido de milho sem gradiente de 

porosidade. A pastilha é composta de duas camadas sendo que uma camada é de 

alumina e a outra é de dióxido de titânio. A quantidade de amido de milho em cada 

camada da pastilha foi de 30%. As imagens foram obtidas no estereoscópio. 

 

           
Figura 32  - Imagens das trincas apresentadas nas camadas superficiais das pastilhas 

conformadas com amido de milho sem gradiente de porosidade 

 

A figura 33 mostra a não aderência da interface entre as camadas da pastilha. 

A pastilha em questão foi composta de duas camadas sendo que uma camada é de 

alumina e a outra é de dióxido de titânio, sendo que não foi utilizado gradiente de 

porosidade nas camadas. A quantidade de amido de milho na camada de dióxido de 

titânio é de 30% e na camada de alumina da pastilha é de 30%. As imagens foram 

obtidas no estereoscópio. 

A não aderência pode ser devida à diferença entre os valores do coeficiente 

de dilatação da alumina e do dióxido de titânio e também à espessura das camadas. 
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Figura 33 – Imagens tiradas no estereoscópio mostrando a não aderência entre as 

camadas das pastilhas conformadas com amido de milho sem gradiente 

 

4.1.7. Pastilhas Obtidas por Conformação Direta com Amido de Milho com 

Aplicação de Gradiente de Porosidade 

            

 A Figura 34 mostra a imagem da interface das pastilhas obtidas por 

conformação direta com amido de milho com aplicação de um gradiente de 

porosidade. As imagens foram obtidas no estereoscópio. Pelas imagens obtidas 

verifica-se a integridade na interface entre as camadas de Al2O3 e TiO2. 
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Figura 34 – Ausência de trincas ao longo da interface da pastilha obtidas por 

conformação direta com amido de milho com aplicação de gradiente de porosidade. 

Imagens obtidas através do estereoscópio. 
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 4.2. Análise Mecânica 

 

4.2.1.  Resistência Mecânica à Flexão 

 

 O gráfico da figura 35 mostra as curvas de resistência mecânica à flexão em 

função da porosidade, com aplicação da estatística de Weibull, para as amostras de 

alumina conformadas por prensagem. 
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Figura 35 – Gráfico de probabilidade de ruptura em função da tensão de ruptura, 

para cerâmicas de TiO2 obtidas por prensagem uniaxial com variação da quantidade 

de amido 

 

 Pelos valores obtidos no gráfico 36, o decréscimo  na porosidade leva a uma 

dispersão maior (ou módulo de Weibull mais baixo) e um aumento da tensão de 

ruptura. 

 Os resultados de resistência das peças obtidas por prensagem uniaxial foram 

inferiores aos encontrados na literatura. Nos trabalhos de Cairo (1990) e de Piorino 

(1990), por exemplo, a resistência mecânica obtida, em um processo otimizado, foi 

em torno de 300Mpa. O principal fator para a obtenção destes valores mais baixos 

deve-se provavelmente ao acabamento superficial dos cdps. 
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4.2.2.  Medida da Deflexão no Ensaio de Resistência Mecânica à Flexão 

 

 Os valores médios para a flecha de deformação máxima das amostras de 

alumina submetidas ao ensaio de flexão por quatro pontos estão mostrados na tabela 

11 e graficamente na figura 36. As amostras foram conformadas por prensagem 

uniaxial. 

 

Tabela 10 - Flecha de deformação máxima versus porosidade nas amostras de 

alumina conformadas por prensagem 

% de amido nas amostras 
de 

Flecha de deformação 
média  

Desvio 
padrão 

 alumina (mm)        (mm) 
5 0,084 0,011 
10 0,066 0,01 
15 0,051 0,013 
20 0,043 0,011 
25 0,039 0,015 
30 0,036 0,016 
35 0,029 0,014 
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Figura 36 – Gráfico da medida da flecha de deformação em função da porcentagem 

de amido presente 
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Pelos valores apresentados no gráfico da figura 40, a flecha de deformação 

decresce à medida que se aumenta a porcentagem de amido nas amostras de 

alumina conformadas por prensagem. Segundo a literatura, a deflexão está 

relacionada com a energia de fratura, e quanto maior a deflexão, maior a energia de 

fratura (WANG, H. et al, 2004). 

Com a aplicação do gradiente de porosidade na camada de alumina nas 

pastilhas conformadas por prensagem, verifica-se que ao se aumentar a 

porcentagem de amido na camada obtém-se uma redução na tensão residual térmica 

porém, há uma redução na energia de fratura das camadas.  
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5.0. Conclusões 

 

No processo desenvolvido para confecção de pastilhas utilizando a técnica de 

conformação direta com amido, as pastilhas conformadas com a utilização de 

gradiente de porosidade apresentaram uma interface perfeita, conforme as figuras 

32 e 33, indicando que é viável a conformação de pastilhas Al2O3/TiO2, com 

aplicação da barbotina de TiO2 sobre a camada de Al2O3 gelatinizada.  

A aplicação de um gradiente de porosidade nas camadas cerâmicas evita o 

surgimento de trincas nas camadas da pastilha. 

No processo desenvolvido para confecção de pastilhas por prensagem, as 

pastilhas conformadas com a utilização de gradiente de porosidade apresentaram 

uma interface perfeita conforme as figuras 27 e 28, mostrando que é viável a 

conformação de pastilhas Al2O3/TiO2 por prensagem com a utilização de um 

gradiente de porosidade. 

Um dos fatores que inviabiliza a conformação de pastilhas Al2O3/TiO2 por 

prensagem sem a utilização de um gradiente de porosidade é o fato de a Al2O3 e o 

TiO2 apresentarem coeficiente de dilatação diferentes, conforme mostram os dados 

das tabelas 9 e 10. Com a aplicação do gradiente de porosidade, as camadas de 

alumina apresentaram uma redução da tensão residual com o aumento da 

porosidade, conforme mostra a figura 31.  

 A interface dos compósitos obtidos é bastante homogênea, mesmo quando 

observada por microscopia óptica ou estereoscopia. Portanto, os resultados obtidos 

demonstram a viabilidade dos processos desenvolvidos.  

No processo desenvolvido para confecção de pastilhas Al2O3/TiO2 por 

conformação direta com amido e por prensagem, a não aderência e a presença de 

grandes quantidades de trincas poderão ser solucionadas com a aplicação de um 

gradiente de porosidade. 

O aumento da porosidade na camada de alumina conformada por prensagem 

causa uma diminuição no coeficiente de dilatação térmica e na tensão residual 

térmica e isto reduz as tensões residuais na pastilha.  
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Pelos valores obtidos no gráfico da Figura 39 o decréscimo  da porosidade na 

camada de alumina leva a uma dispersão maior (ou módulo de Weibull mais baixo) 

e a um aumento da tensão de ruptura. 
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APÊNDICE A – DESENHO DO MOLDE METÁLICO PARA 

CONFORMAÇÃO POR PRENSAGEM 
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APÊNDICE B – DESENHO DO SUPORTE PARA ENSAIO DE 

RESISTÊNCIA À FLEXÃO 
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APÊNDICE C – ANÁLISE DA GRANULOMETRIA DAS PARTÍCULAS DE 

AMIDO DE MILHO 

 

Parâmetros como área, razão de aspecto, diâmetro de Feret e comprimento 

foram calculados para as partículas de amido de milho. Os parâmetros morfológicos 

resultantes da microscopia dos amidos, já tratados estatisticamente, estão 

apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 11- Parâmetros morfológicos das partículas de amido (µm) 

 Área 
(µm2) 

Razão de 
Aspecto 

Diametro de 
Feret (µm) 

Comprimento
(µm) 

Mínimo 96,54 1,19 9,46 10,54 
Máximo 640,50 1,87 22,25 27,85 
Média 277,83 1,42 15,59 18,41 

Desvio Padrão 80,22 0,55 9,82 12,37 
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Análise das Amostras de Partículas de Amido 

 
 As imagens adquiridas, um total de 40 imagens digitalizadas, foram 

processadas seguindo uma rotina de processamento. Pode-se observar as etapas da 

rotina de processamento na figura (37): 

                                                              Figura 38 

     Figura 37.1                                   Figura 37.2                                 Figura 37.3 
 

Figura 37 - Imagem Original adquirida do Microscópio Óptico 

Figura 37.1 - Imagem original obtida do microscópio óptico. 

Figura 37.2 - Imagens das partículas de amido após a aplicação do operador 

morfológico ‘Fill Holles’. 

Figura 37.3 - Imagens das partículas de amido após a aplicação do operador 

morfológico ‘ watershed’ 
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APÊNDICE D – MICROSCOPIA DAS CAMADAS DAS PASTILHAS 

 

Na figura 38 as imagens estão na escala de cinza e mostram a porosidade e os grãos 

na camada de dióxido de titânio com 30% de amido de milho. A camada foi obtida 

por conformação direta com amido. Nota-se pelas imagens que a morfologia dos 

poros na camada de titania é de uma rede porosa. 

          
Figura 38 – Imagem microscópica em escala de cinza da camada de dióxido de 

titânio com 30% de amido de milho  

 

 Uma imagem da camada de dióxido de titânio obtida por conformação direta 

com amido, com a aplicação de um filtro azul é mostrada na figura 39.  A 

quantidade de amido de milho na camada é de 30%. 

 
 

Figura 39 – Imagem microscópica com aplicação de filtro azul da camada de dóxido 

de titânio com 30% de amido de milho.  
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A figura 40 mostra uma imagem dos poros na camada de alumina com 30% 

de amido de milho. A camada foi obtida por conformação direta com amido e a 

imagem está na escaça de cinza e foi obtida no microscópio óptico. Nota-se pelas 

imagens que a morfologia dos poros na camada de alumina é de uma rede porosa. 

 

 
Figura 40 – Imagem em escala de cinza da camada de alumina com 30% de amido 

de milho 
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