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RESUMO

ARAUJO, L.A.O. Estudo do corte abrasivo de quartzo para a fabricação de
geradores piezelétricos. Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São
Paulo, São Carlos, 2015.

O presente trabalho trata do estudo do fatiamento de cristais de quartzo quanto as
suas características e influências na fabricação de micro sistemas eletromecânicos
(MEMS). A metodologia é iniciada pelo projeto estruturado de um MEMS, convergindo
para um gerador energia elétrica do tipo energy harvest, capaz de gerar energia limpa,
renovável, de escala reduzida (micro componente), de baixa potência e com vistas
para aplicação comercial. Geração de energia tem se tornado um tema cada vez mais
frequente, em especial energia para sistemas autônomos (wireless) aonde o uso de
baterias é restritivo ou até mesmo inviável devido às dimensões e dificuldade de
manutenção. A fabricação de MEMS é a etapa de maior investimento financeiro e por
consequência, maior estudo. No caso do gerador de energia, a ênfase recai sobre os
processos de corte, que consomem a maior parte do processo fabril. O objetivo do
presente trabalho é avaliar o processo de corte abrasivo do quartzo e a influência dos
defeitos impregnados pelo processo, sobre o desempenho de geradores de energia
piezelétricos baseados em quartzo sintético e natural. Os processos de corte com uso
de fita abrasiva (band saw) e disco abrasivo (dicing saw) se destacaram devido aos
bons resultados, disponibilidade, produtividade e baixo custo. Procedimentos de corte
também foram realizados em outros materiais - Alumina Policristalina 99,8% e Silício
(111) - como estudo comparativo das características do mecanismo de remoção de
material aplicado aos processos de corte abrasivos. Os parâmetros de corte foram
trabalhados em busca de melhor qualidade, que significa redução da impregnação de
falhas (principalmente, o chipping e backside chipping) e melhor acabamento das
superfícies geradas pelo corte final. Foram obtidas peças nos planos AT, X, Y e Z,
com espessuras a partir de 0,5 mm, segmentadas em larguras de 1 a 7 mm.

Palavras-chave: corte abrasivo. Dicing saw. Energy Harvest. Quartzo. Geradores
piezelétricos.

ABSTRACT

ARAUJO, L.A.O. Study of abrasive dicing of quartz for piezoelectric energy
harvest device manufacturing. School of Engineering of Sao Carlos, University of
Sao Paulo, Sao Carlos, 2015.

This work is a study of characteristics and influences of cutting process in
manufacturing of microelectromechanical systems (MEMS) based on quartz single
crystal. The methodology starts by the structured design of a MEMS device,
converging to an electric power generator device, type energy harvest that generates
clean energy, renewable, with small dimensions (micro component) and low power.
Power generating has become a frequent topic, especially the power generation for
wireless devices systems, which use of batteries can be restrictive or even
impracticable because of dimensions and difficult of maintenance. The base of the
study is the process manufacturing of MEMS, which is the major investment and
because of this, the most studied stage. In the case of a power generator, the emphasis
is on the cutting process that consumes most part of the work flow. The objective of
this work is evaluate the abrasive cutting process of quartz and the influence of defects
generated by the cutting process applied to the performance of piezoelectric power
generators based on synthetic and natural quartz crystal. The abrasive cutting process
of band saw and dicing saw were featured due availability and high productivity with
low cost. Procedures of cutting were also applied in other materials - Alumina
Polycrystalline 99,8% and Silicon (111) - as comparison for material removal
mechanism in cutting process. The process parameters were optimized to reach better
cutting quality, which means reduction in faults (mainly, chipping and backside
chippings) and better surface finishing from cutting process. It was obtained pieces
from AT, X, Y and Z cutting plans, with thickness starting from 0,5 mm and widths from
1 to 7 mm..

Keywords: abrasive cut. Dicing saw. Energy Harvest. Quartz. Generator.
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Velocidade de deslocamento da fita abrasiva (ULSOY; MOTE; SZYMNI,

1978).
h

Espessura da fita (ULSOY; MOTE; SZYMNI, 1978).

l

Comprimento livre entre guias (ULSOY; MOTE; SZYMNI, 1978).

FH

Força de corte na horizontal (CLACK et al., 2003).

FV

Força de corte na vertical (CLACK et al., 2003).

T1 e T2

Tensões opostas ao longo do fio abrasivo devido ângulo Ψ 1 e Ψ2

(CLACK et al., 2003).
Ψ1 e Ψ2

Ângulo entre a horizontal e o fio abrasivo (CLACK et al., 2003).

dT

Força associada ao incremente de tensão (Jin; Wang; Zhao, 2014).

Ɵ

Ângulo de abraçamento do fio sobre o bobinador (Jin; Wang; Zhao,

2014).
µ

Atrito entre fio e bobinador (Jin; Wang; Zhao, 2014).

F

Força de atrito entre fio e bobina (Jin; Wang; Zhao, 2014).

P

Profundidade de corte (BISHOP, 2001).

w

Velocidade de rotação do disco / velocidade de corte (BISHOP, 2001).

v

Velocidade de avanço da peça (BISHOP, 2001).

A

Área de contato de interação entre material e ferramenta abrasiva

(BIANCHI, 1997).
Qw

Taxa de remoção (BIANCHI, 1997).

Vw

Volume de material removido (BIANCHI, 1997).

Vf

Velocidade de penetração da ferramenta no material ou velocidade de

mergulho (BIANCHI, 1997).
tc

Unidade de tempo de corte (BIANCHI, 1997).

F

Distância percorrida pela ferramenta por revolução da peça torneada

(FERRARESI, 1997).
P

Profundidade de penetração da ferramenta (FERRARESI, 1997).

Q*

Taxa de remoção volumétrica (FERRARESI, 1997).

V

Velocidade de corte (FERRARESI, 1997).
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1

INTRODUÇÃO.
O crescimento econômico e social de um país sempre teve uma estreita

relação com o seu grau de industrialização. O consumo de recursos (matéria-prima,
energia elétrica, mão de obra, etc.) também é um medidor de crescimento, e em geral,
está vinculado à indústria. Porém, surge uma divergência: o crescimento, que é
benéfico, também pode levar à escassez de recursos (GOLDEMBERG, 1998;
PORTER; KRAMER, 2011).
Fontes de energia, como petróleo, gás natural ou carvão mineral têm
perspectiva de vida findável. Por isso, faz-se importante o controle de rendimento dos
processos produtivos / projetos, a redução de desperdícios e a procura por fontes
alternativas ou renováveis de energia (CEMIG, 2012).
A energia elétrica é um dos principais recursos que vêm recebendo atenção
dos governos, instituições de pesquisa e indústrias. As inúmeras técnicas de geração
são definidas pela EIA (United States Energy Information Administration) de acordo
com o fenômeno físico: Eletricidade Estática, Indução Eletromagnética, Eletroquímica,
Efeito Fotoelétrico, Efeito Termoelétrico, Efeito Piezelétrico e Transformação Nuclear.
Essa classificação é relevante, pois cada técnica tem suas características, como:
potência gerada, impactos ambientais (energia limpa), origem renovável / não
renovável e sua aplicação (KUEHR, 2007; CAMIOTO, 2010).
O contexto desse trabalho é baseado em uma das técnicas geradoras de
energia limpa, renovável e de baixa potência, chamadas de Energy Harvesting. Sua
principal aplicação ocorre em sistemas embarcados de dimensão reduzida,
autônomos ou não, em complementação, ou até mesmo, em substituição às baterias.
Os dispositivos geradores que reúnem essas características e aplicações recebem o
nome de Energy Harvesting Devices. A geração pode ser feita com base em
fenômenos físicos e/ou químicos (MOUNIER, 2012).
O Energy Harvesting (EH) é uma tecnologia emergente, com grande potencial
de aplicação nas áreas de bens de consumo, automotiva, industrial, médica, militar,
etc. Apesar de várias instituições privadas e particulares já pesquisarem e até mesmo
comercializarem esse tipo de dispositivo, ainda existem campos a serem explorados,
principalmente àqueles baseados em solicitações mecânicas, como, compressão e
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flexão, utilizando o mecanismo piezelétrico para geração de diferença de potencial.
Suas principais vantagens são:
 A conversão direta de solicitação / deformação mecânica em diferença de
potencial;
 Simplicidade construtiva, tanto na fabricação quanto na forma final do
dispositivo gerador;
 Proporcionalidade entre dimensões do dispositivo e a quantidade de energia
a ser gerada;
 Não necessita carga elétrica ou campos elétricos para geração, apenas a
deformação proveniente da solicitação.
O principal ponto negativo a se preocupar é a fadiga do dispositivo, visto que
solicitações com frequência podem impactar diretamente na escolha do material e
geometria que resulte em longa vida (COOK-CHENNAULT; THAMBI; SASTRY,
2008).
O efeito piezelétrico foi constatado pelos irmãos Curie em 1880, estando
presente em tipos específicos de cerâmicas, polímeros, compósitos, monocristais,
materiais ferroelétricos, outros. Evidentemente, cada qual possui suas características
na conversão de esforços em tensão, o chamado índice de acoplamento mecânico.
Desse grupo de materiais piezelétricos citados, destacam-se as cerâmicas e os
monocristais (MCGAHEY, 2009; KIM; KIM, Joo-Hyong; KIM, Jaehwan, 2011).
Os monocristais possuem características mecânicas atrativas, como arranjo
atômico regular, excelente estabilidade dimensional em altas temperaturas, baixo
peso, dentre outros. Os maiores desafios relativos a esse tipo de material se
encontram no processo de fabricação, pois sua anisotropia, alta dureza superficial e
fragilidade fazem necessárias condições e parâmetros de cortes muito específicos. O
universo dos monocristais piezelétricos tem como maior representante o quartzo
monocristalino que atualmente tem duas grandes aplicações: ressonadores para
eletrônica e sensores (sensores de carga e inerciais). Para se tornar um produto, o
cristal precisa alcançar um formato específico de acordo com sua aplicação, passando
por vários processos de usinagem como: corte, retificação, polimento, lapidação,
ultrassom, litografia, químicos, outros. (BIFANO; HOSLER, 1993; WATANABE;
KOJIMA; YAMATO, 2001; HSU, 2008; CHEN; JIANG, 2015).
Este trabalho tem como estado de hipótese que: o processo de manufatura,
dirigido ao projeto de um mecanismo gerador de energia, tipo Energy Harvesting, é
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decisivo para a minimização da introdução de defeitos durante a fabricação e, quando
o corte é a técnica aplicada a substratos duros e frágeis, como cristais; as decisões
sobre os parâmetros de usinagem, seleção de ferramentas e equipamentos são
cruciais para o sucesso técnico e econômico de um gerador de energia (produto final).

1.1 Objetivo.

O objetivo desse trabalho é avaliar o processo de corte abrasivo do quartzo e
a influência dos defeitos impregnados pelo processo com aplicação em geradores de
energia piezelétricos baseados em quartzo sintético e natural.
Acredita-se que esse estudo seja fundamental para o projeto de geradores
cristalinos em escala dimensional macrométrica e micrométrica, pois, trata-se de
material com relativa dureza superficial e fragilidade, fatores seletivos ao tipo de
processo de usinagem e parâmetros a serem adotados, podendo impactar em
acabamento superficial, custo de produção e vida do produto. É importante salientar
que a escolha do processo abrasivo de corte se deu devido sua grande aplicação na
fabricação de microcomponentes eletrônicos, devido sua rigidez e qualidade do
acabamento / corte.
Os objetivos específicos ao trabalho são:
 Contribuir com estudos de geração de energia utilizando o quartzo como
material de referência;
 Estudo do corte de quartzo nos planos X, Y, Z e AT, medidas de parâmetro
de corte e impregnação de defeitos;
 Correlação com o corte de alumina policristalina e cristal de silício;
 Projeto e fabricação e ensaios de corpos de prova como geradores de energia.
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2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.
Este capítulo realiza a sintetização de informações disponíveis na literatura e

outras fontes relevantes ao trabalho. Serão descritos:
 O quartzo;
 Geradores de energia piezelétricos;
 Processo de desenvolvimento de produtos piezelétricos;
 Corte de materiais frágeis.

2.1 O quartzo.

O Silício é um dos elementos químicos mais abundantes na natureza.
Segundo Hsu (2008), características físico-químicas provenientes do Silício, como:
baixo coeficiente de expansão térmica / volumétrica, alto ponto de fusão e alto módulo
de Young, entre outras, garantem condições satisfatórias de sua aplicação em
componentes eletrônicos e eletromecânicos com dimensional reduzido.
O quartzo, cuja composição química é: SiO2 (Dióxido de Silício ou Sílica, nome
popular da composição), tem grande aplicação óptica, eletrônica e eletromecânica,
devido principalmente, à sua estabilidade dimensional em altas temperaturas e
propriedades piezelétricas. O efeito piezelétrico foi descrito por Pierre e Jacques
Curie, em 1880, após estudos sobre diversos tipos de cristais naturais, incluindo o
quartzo. Em 1915, foram desenvolvidas as primeiras aplicações do quartzo natural em
dispositivos do tipo sonar, porém, durante a Segunda Guerra Mundial, o uso desse
cristal teve aplicação maciça na fabricação de ressonadores, osciladores e sensores
piezelétricos para fins militares. O maior fornecedor de quartzo natural durante esse
período foi o Brasil, devido qualidade e disponibilidade do material, porém, o status de
grande fornecedor de quartzo natural para o mundo perdurou até aproximadamente
1946, quando os fabricantes de componentes piezelétricos baseados em quartzo,
decidiram investir no desenvolvimento de técnicas de crescimento de cristais em
laboratório. Os principais motivadores dessa decisão foram: o receio da dependência
de uma fonte findável, a dificuldade na localização de novas minas e o custo
estipulado pelos mineradores. Os primeiros métodos de crescimento foram baseados
nos estudos do mineralogista Giorgio Spezia, da Universidade de Turin, Itália. Pioneiro
no crescimento de cristais de quartzo, desenvolvendo uma técnica de crescimento
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muito próximo ao que ocorre na natureza, porém, utilizando autoclave (Figura 1). A
técnica recebeu o nome de Crescimento Hidrotermal ou Hidrotérmico e teve seus
primeiros resultados em 1905 (LUZ; BRAZ, 2000; SANTOS, 2005; MCGAHEY, 2009).

Figura 1 - Autoclave desenvolvida por Giorgio Spezia.
(IWASAKI, F.; IWASAKI, H., 2002).

O processo Hidrotermal utiliza solventes à alta pressão e temperatura para
dissolver lascas de quartzo e recristaliza-las segundo cristais de referência, chamados
de sementes, as quais são pré-selecionadas de acordo com o plano cristalino de
interesse (denominado de hábito cristalino). Após a Segunda Guerra Mundial, houve
intenso desenvolvimento desse processo na busca pelo aumento de sua
produtividade. Atualmente, destacam-se, Japão, Estados Unidos da América e alguns
países europeus como produtores de cristais de quartzo sintético (ou cultivados). A
evolução do uso de cristais sintéticos reduziu significativa do volume extraído e
vendido pelo Brasil, porém, ainda é o país com as maiores e melhores reservas de
quartzo, principalmente para sementes do processo Hidrotermal (IANO, 2001;
SANTOS, 2005; GUZZO, 2008).
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2.1.1 Estrutura Cristalina.

O quartzo possui estrutura molecular tetraédrica SiO4 (Figura 2). Estrutura
cristalina trigonal (ou romboédrica) com células unitárias compostas por três átomos
de Si e seis de O. Sua estrutura é polimórfica, possuindo basicamente três tipos de
arranjos nas condições normais de temperatura e pressão: o quartzo α, a cristobalita
e a tridimita (CALLISTER, 2002; VLACH, 2002; SANTOS, 2005).

a)

b)
Figura 2 – Célula unitária e geometria molecular.

Em a) célula unitária trigonal do quartzo. Em b) geometria de um cristal de quartzo α
(AKHAVAN, Disponível em:<http://www.quartzpage.de/>. Acesso em: 21 de fevereiro de 2011).

Os três arranjos citados são alotrópicos, sendo suas diferenças relacionadas
às diferentes condições de crescimento do cristal. Verifica-se a predominância do
quartzo α nas condições normais de temperatura e pressão. Até a temperatura de
573°C o quartzo α tem grupo cristalino P3121 (left hand) e P3221 (right hand), (Figura
3). Acima dessa temperatura e até 870°C, chama-se quartzo β e assume a estrutura
hexagonal trapezoédrica. (CORREA, 2010; SANTOS, 2005).
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Figura 3 – Ilustração cristais de quartzo α left hand e right hand (Idealised quartz).
Disponível em: <http://home.kpn.nl/dpasop/pdfs/piezoelectric.pdf >. Acesso em: 10 de outubro
de 2014.

O diagrama de transformações de fase do quartzo consta na Figura 4Figura
5. Ele indica as diferentes condições que o quartzo pode assumir quando variado
temperatura e pressão. As fases chamadas Coesita e Stishovita só ocorrem em altas
pressões sendo possível encontrá-las em grandes profundidades da crosta terrestre
(LUO et al., 2007; ANTHONY, 1990).
Existem dois mecanismos de transformação de fases em cristais:
transformação displaciva e reconstrutiva. Na mudança do quartzo α para β (e também
nas condições de tridimita e cristobalita), observa-se a transformação displaciva, onde
não existe quebra das ligações químicas, apenas reposicionamento das moléculas,
resultando em expansões dimensionais bruscas.
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Figura 4 – Diagrama de mudança de fases do quartzo.
(Disponível em:
<http://d32ogoqmya1dw8.cloudfront.net/files/research_education/equilibria/silicaminerals.pdf>.
Acesso em: 10 de maio de 2013.

No caso da transformação reconstrutiva, existe a quebra de algumas ligações
químicas. É um processo que exige muita energia e nem sempre é reversível (SOUZA,
2011). Portanto na fabricação de produtos com quartzo, onde processos com
temperatura e pressão são aplicados, cuidados devem ser tomados com os níveis de
temperatura aos quais será submetido, principalmente em situações de aquecimento
irregular onde a mudança de fase de α para β pode romper a peça, ou impregna-la de
falhas devido expansão assimétricas (COOK; WEISSLER, 1950; GRIMM; DORNER,
1975; DOVE; GAMBHIR; HEINE, 1999; QUINN, George D.; HOFFMAN; QUINN, Janet
B., 2012).
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A Figura 5 mostra as variações polimórficas do quartzo em função da
temperatura e a natureza de suas transformações (HARIMA, 1997).

Figura 5 – Mudança de fases do quartzo.
(HARIMA, 1997).

O quartzo pode ser encontrado em diferentes formas na natureza,
predominando

o

quartzo

α,

na

aparência

de

rocha,

areia

ou

cristal.

Macroscopicamente, o cristal de quartzo tem a aparência hexagonal, com extremos
piramidais de base hexagonal, incolor, translúcido, como pode ser visto na Figura 2b
e Figura 6a e Figura 6b. Também é chamado Cristal de Rocha ou Quartzo Hialino
(CORREA, 2010).
Quando as condições de temperatura, pressão e presença de água, variam no
processo de crescimento, diferentes formas e cores podem ocorrer. Dessa forma, é
possível classificar o quartzo em duas categorias: os Macrocristalinos e os
Microcristalinos, ou Criptocristalinos. O primeiro gera cristais com aparência mais
próxima à forma hexagonal variando apenas a coloração. O segundo gera formas
diversas. Outros dois fatores que impactam na aparência do quartzo são: o hábito e a
geminação. Entende-se por hábito de um cristal, as características do crescimento de
um único cristal. A geminação é o intercrescimento entre dois ou mais cristais. Esses
fatores são relevantes ao processo de crescimento do quartzo na natureza e influem
diretamente quanto à presença de imperfeições. No crescimento sintético, esses
fatores são direcionados e controlados, gerando cristais com menos falhas (CORREA,
2010; SANTOS, 2005).
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a)

b)
Figura 6 – Cristal de Quartzo Hialino ou Cristal de Rocha.

Em a.) disponível em: <http://www.quartzpage.de/intro.html>. Acesso em: 14 de abril de 2013. Em
b.) Museu de Ciências Naturais de Londres, imagem fotográfica realizada pelo auto em
novembro de 2013.

2.1.2 Propriedades físico-químicas.

Anisotropia é a característica de alguns materiais, em especial o quartzo,
aonde propriedades físicas variam dependendo do plano cristalino. A Figura 7 resume
os diferentes planos cristalinos que o quartzo possui e seus respectivos nomes
(CORREA, 2010). Os planos cristalinos também são chamados de cortes (cuts),
planos de corte (cutting plan) e corte cristalino (crystal cut).
Cada plano cristalino possui propriedades físicas diferentes, sendo as de
maior destaque: propriedades óticas, dureza, clivagem, tenacidade, expansão térmica
e propriedades piezelétricas (LEVIEN, 1980).
O quartzo, à temperatura ambiente não reage à maioria das substancias
devido sua forte ligação entre o Silício e o Oxigênio. Isso também ocorre pelo fato de
ser uma estrutura macromolecular, característico dos cristais (CORREA, 2010).
O quartzo possui baixo coeficiente de expansão térmica / volumétrica (1,75 x
10-6 K-1 em 20°C), alto ponto de fusão (acima de 1670°C), alto módulo de Young (de
78,3 a 127,6 GPa dependendo do plano cristalino) e piezeletricidade dependendo do
plano cristalino (HEISING, 1947; DANA, 1953; GUZZO; RASLAN; MELLO, 2003).
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Para o emprego do quartzo em produtos, faz-se necessária usina-lo. Diversas
metodologias podem ser aplicadas para se alcançar o formato final desejado.
Independentemente do método, a dureza do plano cristalino a ser usinado é
informação primordial, impactando diretamente na qualidade do resultado final
(GUZZO; RASLAN; DE MELLO, 2003; TELLIER; BENMESSAOUDA, 1994).

Figura 7 – Planos cristalinos característicos do quartzo natural.
(Disponível em:
<http://www.jauch.de/ablage/med_00000818_1327049076_Quartz%20Crystal%20Theory%20200
7.pdf>. Acesso em: 29 de março de 2011).
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2.1.3 MEMS baseados em quartzo.

Monocristais, como silício, germânio e quartzo têm grande aplicação na
microeletrônica, na fabricação de microchips e microssistemas eletromecânicos,
chamados também de

MEMS

(Microelectromechanical Systems).

Inúmeras

publicações destacam o uso do silício, porém, o quartzo também tem extensa
aplicação: foi o primeiro cristal a ser utilizado em larga escala no emprego da sua
propriedade piezelétrica, na fabricação de osciladores e filtros. Também tem aplicação
como atuador, ressonador e sensor, onde a variação de uma determinada grandeza,
como: pressão, aceleração, outros, corresponde a uma determinada função elétrica
(DANEL; DELAPIERRE, 1991).
Na maioria das suas aplicações, o quartzo é o próprio elemento ativo do
produto, ou seja, é principal responsável pelo funcional do produto. Sendo necessário
apenas o uso de eletrodos em sua superfície como interface de atuação /
comunicação. Esse conceito reduz significativamente a complexidade construtiva e os
processos produtivos envolvidos. Aplicações relativamente recentes, como as micro
balanças (AUGE et al., 1994), sensores inerciais (NONOMURA, 2004), strain gauges
e medidores de temperatura demonstram esse conceito de simplicidade construtiva
(DANEL; DUFOUR; MICHEL, 1993; JESUS, 1999; NEVES, 2000; MCGAHEY, 2009).
Na aplicação óptica, o quartzo é usado como material das lentes,
principalmente pela sua estabilidade dimensional e resistência / tenacidade em
diferentes temperaturas (HSU, 2008). A Figura 8 mostra alguns produtos que utilizam
quartzo.
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a)

b)

c)

d)
Figura 8 – Exemplos de aplicação do quartzo em produtos.

Em a) sensor inercial de quartzo utilizado na indústria automobilística (NONOMURA, 2004). Em
b) ressonador tipo Tuning Fork (CARRY; FRIEDT, 2007). Em c) micro balança (Disponível em:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Quartz_crystal_microbalance>. Acesso em 14 de abril de 2011).
Em d) quartzo para aplicações óticas - Quartz Glass (Disponível em: <http://heraeusphotovoltaics.com/en/photovoltaicsproducts/quartzmaterials/heraeus-photovoltaic-quartzglass-components.aspx>. Acesso em 28 de dezembro de 2011).

2.2 Geradores

de

energia

piezelétricos

(Mechanical/Piezo

Energy

Harvesters).

Energy harvesting é um método de se gerar energia que tem tido grande
demanda devido suas características:
 Baixa potência (na escala de mV);
 Capacidade de renovação;
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 Energia limpa, pois não existem subprodutos provenientes da geração.
O uso de baterias pode ser restritivo ou até mesmo inviável devido ao tamanho
e as dificuldades de substituição quando esgotada, fazendo com que os geradores do
tipo Energy harvesting, tenham aplicação maciça em tecnologias autônomas
(chamadas também de wireless). Além disso, o baixo consumo e potência elétrica de
vários sistemas microeletrônicos também torna viável seu uso (SODANO; INMAN;
PARK, 2004).
Existem várias áreas com interesse nesse tipo de geração de energia como,
área médica, transporte, eletrônica, outros (Figura 9).

Figura 9 – Aplicação de soluções em Energy Harvesting.
(FERNANDES, 2012).

As principais técnicas de capitação de energia, são: solar, acústico, térmico,
mecânico ou inercial (piezeletricidades) e rádio frequência. Os geradores de energia
mecânicos (Mechanical / Piezo Energy Harvesters) utilizam a piezeletricidade como
mecanismo gerador de energia. A piezeletricidade é a propriedade que alguns
materiais têm, de converter tensões mecânicas, em diferença de potencial, chamado
de fenômeno piezelétrico direto. O fenômeno piezelétrico inverso é a capacidade do
material em gerar uma tensão mecânica e, por consequência, uma deformação
(expansão ou contração) a partir de uma diferença de potencial aplicada sobre o
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mesmo. Observa-se a piezeletricidade em cristais anisotrópicos. Portanto, o estudo
do efeito piezelétrico deve recair apenas sobre planos / cortes característicos
(ANTON, 2011; FERNANDES, 2012; UGWUOGO, 2012).
Esse tipo de gerador é formado basicamente por três sistemas:
 Sistema de captação, cuja finalidade é colher a energia proveniente de
esforços mecânicos, periódicos ou não. A geometria do elemento ativo, que é
o material piezelétrico, está relacionada diretamente ao esforço que será
aplicado;
 Tratamento. A energia gerada por um material piezelétrico é repleta de
perturbações / ruído e na maioria dos casos, precisa ser retificada;
 Armazenamento da energia. É o sistema formado por bateria ou capacitor
capaz de acumular a energia para posterior uso. Mesmo que seja para
consumo imediato, sugere-se o seu uso devido variações nas solicitações e
consequente variação na geração.
A Figura 10 mostra um gerador piezelétrico que coleta energia proveniente de
vibrações mecânicas por meio de um material piezelétrico. O sinal gerado passa por
uma ponte retificadora de diodos e é acumulada em um capacitor Cst. Esse último
sistema também conta com um resistor RL, utilizado para aumentar o ciclo de carga
do capacitor e reduzir ruído da corrente alternada proveniente do elemento ativo. A
tensão gerada é indicada pela notação V0 (ANTON; SODANO, 2007; CHOU, et al.,
2011; KIM, H. S.; KIM, Joo-Hyong; KIM, Jaehwan, 2011; SEUNG, et al., 2011;
MOTTER, et al., 2012; UNWUOGO, 2012).

Figura 10 – Ilustração esquemática de um gerador piezelétrico.
(UNWUOGO, 2012).
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Lefeuvre et al. (2009), registrou as características piezelétricas de alguns
materiais utilizados em aplicação de geração de energia (Tabela 1). São as mais
importantes:
 Coeficiente de Acoplamento Longitudinal (k33);
 Coeficiente de Acoplamento Transversal (k31);
 Fator de Qualidade Mecânica (Qm).
Os coeficientes fazem referência à eficiência de conversão de energia
mecânica em elétrica e vice-versa. Dependendo da direção, ou seja, esforços
aplicados em uma determinada direção não deveriam gerar diferenças de potencial
em outra direção, e este não cumprimento está relacionado ao coeficiente de
acoplamento, portanto, quanto menor o valor do coeficiente de acoplamento, melhor.
A segunda característica (Fator de Qualidade) é uma medida das perdas mecânicas
devido à fatores como atrito e amortecimento. (PEREIRA, 2004).
Tabela 1 – Coeficiente de acoplamento e Fator de Qualidade Mecânica para diferentes
materiais.

Material Piezelétrico

k33

k31

Qm

Cerâmica PZT mole

0.75

0.64

100

Cerâmica PZT dura

0.68

0.57

>1000

Cerâmica PMN-0.25PT

0.67

0.31

280

Monocristal PMN-0.25PT

0.93 (1)

0.75 (2)

360

BaTiO3

0.70

0.59

400

PVDF

0.20

0.12

10

Quartzo

0.15

0.10

104 - 106

(1)<001> oriented, (2) <110> oriented and <010> vibration axis.
(Disponível em:
<http://www.atcp.com.br/imagens/produtos/ceramicas/artigos/Apostila3_curso-piezoATCP.pdf>. Acesso em: 19 de fevereiro de 2012).

Comercialmente é possível encontrar empresas fornecendo geradores
piezelétricos, normalmente baseados em cerâmicas piezelétricas para serem
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submetidas à vibrações mecânicas, exemplos do geradores são apresentado na
Figura 11.

a)

b)
Figura 11 – Gerador piezelétricos, alguns exemplos.
Em a) DuraAct da Piceramics

Disponível em: < http://www.piceramic.com/energy_harvesting.php>. Acesso em 26 de
dezembro de 2012. Em b) disponível em: <www.cedrat.com>. Acesso em: 7 de agosto de 2014.

2.3 Processo de desenvolvimento de MEMS.

Em um projeto, a adoção de uma sequência estruturada de atividades é
relevante, pois contribui para parâmetros de qualidade, coordenação, planejamento,
gerenciamento e melhorias do projeto e do produto final. (SAGOO, 2008, 2009).
As atividades de projeto relacionadas à produtos inovadores são
diferenciadas devido à falta de perspectiva clara sobre o produto final. Situações
similares são encontradas nos projetos de MEMS. Segundo Fedder (1999) o fluxo de
atividades de um projeto MEMS pode influenciar diretamente na forma final do
produto. Dois cenários sobre o mesmo MEMS são apresentados na Figura 12.
Pesquisadores como Da Silva (2002) e Schröpfer et al., (2004) aplicaram não
somente atividades estruturadas em seus projetos de MEMS, como também, Design
for Manufacturing (DFM). Trata-se de uma metodologia de projeto que combina
decisões de produto e processo produtivo. O DFM é muito aplicado em situações onde
já existe um processo produtivo definido; em situações onde se projeta produtividade;
quando se quer reduzir tempo de desenvolvimento de projeto, investimentos, etc.
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a)

c)

b)

d)
Figura 12 - Fluxo do desenvolvimento de projeto de MEMS.

Em a) proposta não estruturada de projeto de MEMS. b) Proposta estruturada de projeto de
MEMS. Em c) representação esquemática do circuito baseado em a). Em d), representação
esquemática do circuito baseado em b), (FEDDER, 1999).

Sagoo (2008) realizou um levantamento das principais atividades e
metodologias utilizadas pelas indústrias produtoras de MEMS, propondo um complexo
modelo para projeto e desenvolvimento desses produtos. A Figura 13 expõe as
atividades planejadas de forma estruturada, com requisitos e revisões.
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Figura 13 – Modelo de projeto e desenvolvimento de MEMS.
(SAGOO, 2008).

O modelo descrito é baseado para MEMS que já existem, podendo estar em
diferentes fases do ciclo de vida. O projeto se resume à renovação estética (face lift),
inclusão de tecnologias conhecidas ou qualquer outra necessidade geradora de um
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projeto. No entanto, existem situações onde o produto final é desconhecido. Nesse
caso, Sagoo (2008) propõe um novo modelo de desenvolvimento e projeto de futuros
produtos MEMS, ilustrado na Figura 14.

Figura 14 – Modelo de projeto e desenvolvimento de futuros MEMS.
(SAGOO, 2008).
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Os pontos que mais se destacam nesse modelo são:
 O planejamento do microcomponente eletromecânico (Planning MEMS);
 A avaliação das tecnologias (Technology Assessment);
 Teste e refinamento utilizando protótipos e lotes para ramp up de produção
(Testing & Requirement / MEMS Production).
O modelo de futuros produtos MEMS tem muito mais planejamento técnico,
estudo e testes de novas tecnologias. As atividades utilizam metodologias de projeto
como CAD (Computer Aided Manufacturing), Análise das funções, DOE (Design for
experiments), QFD (Quality Function Deployment) e DFM (Design for Manufacturing)
com muito mais profundidade, em busca de se conhecer melhor o futuro produto
(SAGOO, 2008).
As primeiras etapas do modelo da Figura 14 têm muitas atividades críticas,
pois nem sempre se avalia uma única proposta. Esse panorama foi estudado por
Wheelwright e Clark (1993), que propuseram o funil de ideias como parte do processo
de escolha de propostas inovadoras. Os dois retângulos à esquerda na Figura 15
indicam a primeira etapa do funil, com atividades de avaliação e previsão de tecnologia
e, a avaliação e previsão do mercado. Estas são desenvolvidas paralelamente, pois
são complementares. A etapa de desenvolvimento de objetivos e metas é o
alinhamento das informações obtidas nas etapas anteriores junto com os objetivos da
empresa ou pesquisa. A etapa do plano agregado de projeto é feita pelo levantamento
dos custos, prazos, insumos e os conhecimentos e competências necessárias para o
desenvolvimento de cada uma das propostas em estudo. A etapa de Gestão de
Projetos e Execução é a seleção de uma ou mais propostas a serem executadas.
Todas as atividades de desenvolvimento do projeto acontecem nela e o resultado final
deve ser um produto ou mais a ser lançado no mercado, daí o termo Pós–projeto. Ao
longo de todo o funil, as atividades estão sempre submetidas ao peso da estratégia
tecnológica e estratégia de produto / mercado. Ou seja, são os fatores que
caracterizam o contexto onde estão imersas as propostas inovadoras e que devem
ser constantemente monitorados. A cada etapa, propostas de produto podem ser
deferidas ou indeferidas de acordo com sua viabilidade.
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Figura 15 – Modelo do processo de inovação.
(CUNHA, 2011).

2.4 Corte de materiais frágeis.

A norma DIN8589-6 vigente descreve diversos processos de usinagem de
acordo com a operação. O processo de corte consta desses processos, sendo citado
em três possibilidades, de acordo com a Figura 16:

Figura 16 – Seção DIN 8589-6 sobre processos de corte.
Disponível em:<http://www.wzl.rwthaachen.de/cms/www_content/en/f786439a4c53fb78c125709f0055702f/v7_cutting_ii.pdf>
Acesso: 18 de março de 2014.
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 Arco de serra (hank saw), onde o material a ser segmentado (workpiece) é
estático e a ferramenta de corte translada em apenas um sentido de corte e
de forma repetitiva;
 Serra circular (circular saw), onde o material a ser segmentado (workpiece)
translada contra uma ferramenta rotativa de corte, que gira em apenas um
sentido;
 Serra fita (band saw), onde o material a ser segmentado (workpiece) translada
contra uma ferramenta de corte de movimento linear em apenas um sentido e
de forma contínua.
A norma DIN8589 é abrangente quanto aos tipos de processo, porém, pouco
específica quanto aos materiais trabalhados e variedades de ferramentas. O corte de
materiais duros e frágeis tem sido estudado há algum tempo, principalmente devido
sua participação na microeletrônica e MEMS, destacando-se os processos de
precisão associados ao uso de ferramentas abrasivas. Naturalmente, a norma não
cita os detalhes técnicos desse tipo de técnica de corte, porém, é possível encontrar
informações manuais, estudos e patentes, como a US. 3452734 de 1968, referente a
máquina de corte de precisão com fita abrasiva. Ela traz informações específicas
quanto ao alinhamento da fita abrasiva na obtenção de cortes de precisão. A
concepção ali definida pode ser vista em diversos equipamentos de precisão,
industriais e laboratoriais, como os da empresa alemã EXAKT, que dentro do seu
portfólio, produz maquinas de corte de precisão com fita abrasiva (Figura 17).
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a)

b)
Figura 17 – Maquina de corte de precisão com fita abrasiva.
Em a) patente US. 3452734. Em b) Micro Cutting Grinding System EXAKT família 300

(Disponível em: <http://www.ganam.co.kr/images/sub/goods_1_1.jpg>. Acesso em: 10 de
setembro de 2013)

Processos alternativos à fita também foram desenvolvidos, buscando ganhos
em produtividade e economia, como por exemplo, o uso do fio abrasivo (wire saw) no
corte de lingotes de silício aplicados na microeletrônica. A patente US. 5715806 de
1998 descreve um dispositivo que posiciona com precisão múltiplos fios abrasivos
para o corte de lingotes de material cristalino semicondutor, gerando assim os
chamados wafers ou substratos (Figura 18). Wafers são a base de muito
microcircuitos

eletrônicos,

normalmente

constituídos

de

material

cristalino,

semicondutor ou piezelétrico, como silício, germânio, quartzo, outros, sobre os quais
são construídos diversos mecanismos microeletrônicos por meio de processos de
deposição, corrosão, dopagem, etc. (TEIXEIRA, 2013).
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Figura 18 – Multi wire saw device. Patente US. 5715806 de 1998.

O processo de corte com disco abrasivo também tem grande aplicação no
processo de fabricação de componente microeletrônico e óptico. Diversos trabalhos
investigaram o processo de corte com disco abrasivo e algumas variantes como o
waterjet saw e o laser saw, aplicados na segmentação de materiais duros e frágeis,
com certo grau de precisão. Estes últimos têm seu limitante na relação entre qualidade
do corte e produtividade. São processos que exigem substratos com espessura menor
que 500 µm. Até alguns anos atrás, era inviável seu uso, devido ao alto custo, porém,
tem se tornado cada vez mais exequível devido ao avanço no corte do wafer e
processos intermediários de retificação para adequação dimensional e acabamento
superficial. A miniaturização dos sistemas eletromecânicos herdou diversos processos
convencionais e não convencionais da microeletrônica, associando também, novos
materiais, como cerâmicas piezelétricas e polímeros, além dos tradicionais materiais
cristalinos semicondutores e piezelétricos (KOVACEVIC, 1997; RIBAS, 2000;
MADOU, 2002; ALLEN, 2005).
A aplicação do processo de corte não se restringe somente à fabricação do
wafer, mas também no seu processamento. Para a obtenção de sistemas eletrônicos
e MEMS, destaca-se com grande ênfase o chamado dicing saw process. Trata-se de
um processo abrasivo de serra circular, de alta produtividade, qualidade e custo
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operacional relativamente reduzido quando comparado a processos similares, tais
como: laser saw e water jet saw (CHEN; SIORES; WONG, 1996; HOLMES, 2002;
CHEUNG, 2005; MIZUNO; YAMADA; ZHANG, 2008; VON WITZENDORFF, 2014).
De forma geral, todos os processos citados evoluíram (band saw, wire saw e
dicing saw) de acordo com sua aplicação, objetivando melhorias em qualidade e
produtividade. O conceito de produtividade está diretamente associado as
características técnicas de equipamento, ferramentas e material. São exemplos:
aumento de velocidade de corte, rigidez do ferramental e equipamento, ferramentas
com maior durabilidade, materiais adequados ao processo, etc. (EFRAT, 1993).
O conceito de qualidade do corte exige mais informações para correto
entendimento, para isso foram abertas três seções. A primeira se refere ao mecanismo
de remoção de material voltado para os processos de corte abrasivos. A segunda são
os parâmetros de processo de maior impacto nos processos de corte com fita, fio e
disco abrasivo. Por último, uma seção que sintetiza tudo o que foi descrito, fechando
o item 2.4 sobre o corte de materiais frágeis.

2.4.1 Mecanismo de remoção de material em processo de corte abrasivo.

De forma superficial, é possível afirmar, que o processo de dicing para
materiais duros e frágeis utilizando disco abrasivo é muito similar ao mecanismo
descrito no processo de retificação longitudinal periférica de materiais duros e frágeis,
dadas devidas proporções e peculiaridades de cada processo (MALKIN; HWANG,
1996; BRINKSMEIER, 2010; LUO; WANG, 2008; KOMANDURI; VARGHESE;
CHANDRASEKARAN, 2010). Essa observação é relevante nos momentos em que
não há informação suficiente para o planejamento do corte, fazendo-se necessárias
correlações entre os processos.
Efrat (1993) comenta que a geração de falhas ocorre por meio de alguns
fatores, sendo os principais:
 A interação entre disco de corte abrasivo (cortante) e material (cortado);
 As características do disco de corte abrasivo;
 As características do material.
Na interação entre as partes cortante e cortada, Luo e Wang (2005) concluem,
em seus estudos sobre riscamento de wafers de silício (111) e (100), que o material
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passa por três fases quando interage com uma ferramenta cortante, no caso do
experimento, um penetrador, sendo as fases:
 Fase elástica;
 Fase de deformação plástica;
 Fase de trincamento / lascamento (cracking).
No estudo, cada amostra de silício foi riscada em duas direções diferentes,
segundo a Figura 19, com uma profundidade de corte crescente, de zero até 0,4 mm
e, velocidade de avanço de 9,88 mm/min.

a)

b)
Figura 19 – Direções de corte e plano cristalino, Luo e Wang (2005).

̅𝟏𝟎] e [𝟏𝟏𝟐
̅]. Em b) wafer (100) riscado nas direções
Em a) wafer (111) riscado nas direções [𝟏
̅𝟏
̅𝟎] e [𝟏
̅𝟏𝟎].
[𝟏

A força de corte, a distância percorrida pelo penetrador e a intensidade da
emissão acústica foram compilados em diagramas, como da Figura 20. Os valores de
intensidade sonora e força variaram significativamente no trecho B-C, de acordo com
a direção de corte. No silício (111), as direções de corte [1̅10] e [112̅] têm
características mecânicas diferentes. Já no caso do silício (100), cujas direções de
corte pertencem à mesma família das direções de corte [1̅1̅0] e [1̅10], os resultados
foram similares (O plano cristalino é indicado pelo índice de Miller entre parênteses. A
direção de corte é indicada entre colchetes).
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Figura 20 – Intensidade sonora (%) versus esforço de corte (N) / distância percorrida (nm).
(LUO; WANG, 2005).

Os estudos indicaram que as fases: elástica, plástica e ruptura; ocorrerão em
condições de esforços diferentes, fato que está diretamente relacionado as
características daquela direção de corte.
O mesmo comportamento foi observado por uma série de pesquisadores, em
estudos relativos à retificação de materiais duros e frágeis. Satish e Ko (1994); Malkin
e Hwang (1996); Jahanmir; Ramulu e Koshy (1999); Fugita et al. (2006) e Briskmeier
et al. (2010), observaram, com maiores detalhes que, as falhas decorrentes do
processo de remoção estão diretamente relacionadas à forma de ruptura do material.
Os estudos também extraíram essas conclusões por meio do riscamento do material
com ferramenta de ponta única. Foram observados dois tipos de modo de remoção
de material: remoção dúctil e remoção frágil (Figura 21).
A princípio, a remoção dúctil não foi citada por Luo e Wang (2005), porém ela
existe, mesmo em materiais duros e frágeis como o silício ou quartzo (DAROT, et al.,
1985; SHIBATA, et al., 1996; ARIF; RAHMAN; SAN, 2012).
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Figura 21 – Mecanismo de remoção de material.
DORNFELD e HELU (2007 apud BRINKMEIER; SCHMUTZ, 1997).

As remoções do tipo dúctil ou frágil podem ser controladas de acordo com a
composição de força de penetração (Fp) do penetrador no material e força de avanço
entre o material e o penetrador (Fc) (DORNFELD; HELU, 2007). No entanto, nem
sempre é possível obter o valor dessas forças ou emprega-las diretamente na
programação do equipamento, havendo também, grande dependência das
características da ferramenta de corte e do material.
Kim et al. (2007) desenvolveu experimentações para o processo de dicing saw
no fatiamento de wafers de silício, onde conclui que forças de corte são duas: força
normal (FN) e tangêncial (FT). De acordo com a Figura 22 pode-se ver a distribuição
das forças e seus respectivos desdobramentos, tomando como origem o contato entre
disco de corte e wafer de silício, indicado como ponto Pc.
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Figura 22 – Distribuição de forças da interação entre disco e substrato.
(KIM et al., 2007).

Sendo:
Vs – Velocidade de corte [rpm / mms];
Vw – Velocidade de avanço do material [mm/s];
D – Diâmetro do disco [mm];
a – Profundidade de corte [mm];
FN – Força normal [N];
FT – Força tangencial [N];
Fz – Força de corte na direção Z [N];
Fx – Força de corte na direção X [N];
Fr – Força resultante entre das forças Fx e Fz [N].

O modelo proposto por Kim et al. (2007), descreve que a penetração do disco
no material gera uma força Fr que pode ser decomposta na direção X e Z. Na direção
Y a força foi desprezada. As forças decompostas (FN e FT) são descritas pelas
Equações (1) e (2).
𝐹𝑁 = 𝜆 . 𝐹𝑇

(1)
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𝐹𝑇 = 𝐾 . 𝑏 . [

𝛼
𝑣𝑤
. 𝑎]
𝑣𝑠

(2)

Sendo:
λ - Constante de proporcionalidade [adimensional];
b - Espessura do disco de corte [mm];
α - Fator relativo ao elemento ligante. Normalmente 1,41;
K - Constante igual a: 2,19 x 106 [adimensional].

As conclusões obtidas pelos trabalhos de Kim, et al (2007) são as mesmas
divulgadas por diversos fabricantes de maquinas de corte com disco abrasivo, como
DISCO CORPORATION, ADT, THERMOCARBON, KULISH & SOFFA, LOAD POINT,
etc.:
 Forças de corte podem ser reduzidas pela diminuição da velocidade de
avanço;
 Forças de corte podem ser reduzidas pelo aumento da velocidade de rotação
/ velocidade de corte;
 Forças de corte reduzidas diminuem a impregnação de falhas de forma
quantitativa e qualitativa (principalmente o chipping).
Forças laterais, provenientes da interação da face do disco abrasivo no
material foram desprezadas por Kim et al. (2007), porém, não por Matsui (1956), que
desenvolveu o equacionamento de forças por meio de um elemento cônico interagindo
com o material de forma perpendicular (Figura 23).
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Figura 23 – Modelo proposto por Matsui para o corte abrasivo.
(MIZUNO, IYAMA e ZHANG, 2008)

As forças: tangencial (qt) e normal (qn) são dadas pelas equações:
𝑞𝑡 = 𝑝 . 𝑙 2 . 𝑠𝑒𝑛(𝛾). cos(𝛾) + 𝜇 . 𝑝 . 𝑙 2 . 𝑠𝑒𝑛(𝛾)

𝑞𝑛 =

𝜋
. 𝑝 . 𝑙 2 . 𝑠𝑒𝑛2 (𝛾)
2

(3)

(4)

Sendo:
p - Área do material submetida às forças de corte [mm2];
l - Comprimento da geratriz da superfície cônica em contato com o material
[mm];
γ - Metade do ângulo do cone (graus);
φ - Posição angular de OAB com relação à direção de corte (graus);
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μ - Coeficiente de fricção entre superfície cônica em contato com o material
[adimensional].

Gatzen e Morsback (2005) concluíram que o disco de corte sofre deformações
elásticas durante a interação com o material, aumentando a largura do canal. As
laterais do disco contribuem pouco com a remoção de material.
Com base em todas essas informações, conclui-se que a interação entre
elemento cortante e cortado demanda um conhecimento profundo das características
de ambas as partes.
A primeira característica do disco de corte abrasivo a ser entendida, é a sua
geometria. O material retirado pelo mecanismo de remoção de material fica alojado
entre grãos abrasivos do disco, chamado de bolsões ou poros (chip pockets ou pores).
O material removido recebe o nome de cavaco. A Figura 24 exemplifica essas etapas
de forma progressiva. (APRESENTAÇÃO SOBRE DISCOS DE CORTE DA
EMPRESA DISCO CORPORATION, 1997).

Figura 24 – Remoção de material.
(DISCO CORPORATION, 2006).

O espaçamento entre grãos e o tamanho do grão influem diretamente no
tamanho do cavaco. A Figura 25 ilustra essa situação em dois discos abrasivos com
grãos grandes e pequenos, mantendo o mesmo espaçamento entre eles. Chama-se
de zona de remoção, os volumes que serão removidos, transformando-se em cavaco
(DISCO CORPORATION, 2006).
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Figura 25 - Tamanho do grão em discos de corte abrasivo.
(APRESENTAÇÃO SOBRE DISCOS DE CORTE DA EMPRESA DISCO CORPORATION, 1997).

A quantificação de grãos pode reduzir o espaçamento entre grãos, alterando
mais uma vez a zona de remoção. O número de grãos é um valor nem sempre preciso.
Comercialmente utiliza-se a escala Mesh em sua quantificação.
Zhou et al. (2012), faz uma análise dessa situação avaliando diferentes
concentrações e tamanho de grãos. A Figura 26 expõe o comparativo de dois discos
abrasivos (A e C) similares (grãos de 2 a 6 µm, mesmo resinoide e mesma
dimensões), porém, com diferentes concentrações de grãos. Verifica-se que, quanto
maior a concentração dos grãos, maior é abrasividade e menores são as falhas nas
quinas do corte.
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a)

b)

c)

d)
Figura 26 – Discos com grãos de mesmo tamanho e exposição diferentes - impacto na
qualidade do corte.

Em a) Disco A, com grãos de 2 a 6 µm. Em b) O corte resultante do disco A. Em c) Disco C,
com grãos de 2 a 6 µm. Em d) O corte resultante do disco C (ZHOU et al., 2012).

Zhou et al. (2012), ainda comprovam que o tamanho do grão também influi na
qualidade final do corte. Utilizando um disco abrasivo (B) com grãos menores (2 a 4
µm) que A e C e mesma concentração de C. A Figura 27 expõe visualmente o
resultado do corte, demonstrando redução de falhas (chipping) comparativamente aos
discos A e C.
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a)

b)
Figura 27 – Grãos menores - impacto na qualidade do corte.

Em a) Disco B, com grãos de 2 a 4 µm. Em b) O corte resultante do disco B (ZHOU et al., 2012).

O estudo comprova mais uma importante característica dos grãos e o
processo de remoção de material: grãos pequenos geram menos falhas, mesmo
havendo menos exposição (relativa aos outros discos avaliados).
Apesar da quantidade e tamanho dos grãos impactarem no espaçamento
entre grãos, existe mais uma característica de diretamente relacionada: o ligante
resinoide. Ele pode expor os grãos em maior ou menor quantidade. Assim, é possível
que uma ferramenta abrasiva tenha grãos grandes, porém com pouca exposição.
Esse fator é essencial para que o mecanismo de remoção funcione adequadamente.
A exposição de um disco nem sempre nasce com a fabricação da ferramenta
abrasiva. No caso de fitas e fios abrasivos sugere-se apenas a limpeza da aresta
abrasiva com água em alta pressão ou algum solvente que não comprometa o ligante
resinoide. Para discos abrasivos utiliza-se a técnica da dressagem. Similar aos
rebolos, este processo visa a remoção do ligante resinoide (sensível ao desgaste pelo
cavado removido) de forma à expor os grãos e dar forma à ferramenta. Isso é possível
por meio de seguidos cortes de um material mais duro que o ligante e menos duro que
o grão, portanto, durante o corte, o material remove o ligante, porém mantém os grãos
Levinson et al. (2004).
A dressagem, no processo de corte abrasivo, significa o aumento da
agressividade e a conferência de dimensões adequadas ao disco. Abrasividade da
ferramenta é a capacidade de remover material durante o corte e está relacionada à
diversos fatores, incluindo o tamanho de grãos e sua exposição (MINITRON
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ELEKTRONIK GMBH). Fica claro que, em um disco pronto para uso, só é possível
alterar sua exposição de grãos. O tamanho dos grãos permanece o mesmo.
Atualmente existem diversos tipos de ligantes de acordo com sua aplicação.
Fabricantes de discos abrasivos recomendam o uso de ligantes moles para o corte de
materiais duros e frágeis (Tabela 2).

Tabela 2

- Materiais ligantes mais comuns para discos de corte abrasivos.

Material
Ligante

Características

Níquel







Processo de fabricação: eletrofusão;
O principal material ligante é o níquel (Ni);
Usado na fabricação de discos finos;
Alta acurácia;
Alta abrasividade.

Resina







Processo de fabricação: polimerização;
O principal material ligante é a resina fenólica;
Discos de alta elasticidade;
São discos frágeis;
Alta qualidade de corte.

Metal

 Processo de fabricação: sinterização;
 Principal material ligante é cobre (Cu) e
estanho (Sn);
 Alta abrasividade;
 Alto poder de corte;
 Baixa qualidade de corte.

Aplicação

Silício;
Outros.

Vidros
Cristais

CSP;
BGA;
Materiais
duros e
frágeis.

(APRESENTAÇÃO SOBRE DISCOS DE CORTE DA EMPRESA DISCO CORPORATION, 1997).

Os grãos utilizados em todo esse descritivo de corte abrasivo são os grãos de
diamante. Utilizados principalmente pela sua dureza (10 Mohs), pureza e baixa
contaminação, em geral, proveniente de crescimento sintético. Essas características
garantem ao diamante grande confiabilidade em seu uso no corte, sendo material
ideal para a segmentação de materiais duros e frágeis (LEVINSON et al., 2004).
O diamante é uma das formas alotrópicas do carbono (C), sendo o grafite
outro alótropo bem conhecido, e abundante em condições normais de temperatura e
pressão. O diamante necessita de altas temperaturas e pressões para sua formação.
Sua estrutura é cúbica e composta apenas por carbono (CALLISTER, 2002). Em
processos de retificação, utilizam-se grãos de cristal de diamante na composição de
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rebolos abrasivos, estes, geralmente recebem uma cobertura de níquel (Ni) e/ou
cromo (Cr) por eletrodeposição, criando um ligante metálico unindo e protegendo
grãos contra degradação durante uso. Ferramentas de diamante, geralmente, são
empregadas em condições de usinagem de alta rotação / velocidade de corte, baixo
torque e rigidez (BIANCHI, et al., 2004). O mesmo pode ser observado nos processos
de corte abrasivo, com a diferença de que a rigidez das máquinas é altíssima, visando
evitar influencias de vibrações decorrente de desbalanceamentos (NIX, et al., 2005).
Segundo Mamalis et al. (2002), a grande dificuldade de se usinar materiais duros e
frágeis, como as cerâmicas, ocorre pelas suas características e estrutura policristalina,
formada por fortes ligações covalente e iônica
Materiais empregados em microeletrônica e MEMS podem ser classificados em
três famílias: condutores, semicondutores e dielétricos ou isolantes. Dessas famílias,
destacam-se os semicondutores e isolantes, dadas suas propriedades físicoquímicas. O Silício (Si) é o material de maior aplicação. Além da sua abundancia no
planeta, tem módulo de Young similar a alguns aços (cerca de 2 x 10 5 MPa), porém,
mais leve que o Alumínio (2,3 g/cm3). Ponto de fusão em cerca de 1400 °C, o que lhe
confere estabilidade dimensional em altas temperaturas. Junto com Germanio (Ge) e
Arsenito de Gálio (GaAs) são os materiais semicondutores mais aplicados (HSU,
2008). Apesar das ótimas características físicas e químicas, os materiais
semicondutores são difíceis de usinar devido ao grande potencial de impregnação de
falhas, fato que se deve, principalmente, pela sua característica semicondutora, e não
somente à dureza. Segundo Jasinevicius (1998 e 2004), a pressão de corte pode levar
o material a atingir a pressão de transição de fase, mudando a forma de remoção de
material frágil - ductil. O diagrama de mudança de fase para o silício consta no ANEXO
A – Diagrama de mudanças de fase do silício.
Na família dos isolantes, o maior destaque é o Quartzo (SiO 2), que tem a
piezeletricidade como uma das principais características a seu favor, além das
propriedades mecânicas, listadas na Tabela 3, de acordo com os planos cristalinos X,
Y, Z e AT.
A grande referência para o corte de materiais duros e frágeis é o processo de
dicing saw. Os processos de corte com fio e fita abrasiva estão focados na qualidade
da superfície gerada, pois a principal aplicação é o fatiamento de grandes peças.
Comparações entre os processos de dicing saw e wire saw foram realizadas por
Cvetkovic; Morsbach e Rissing (2011), indicando que o disco de corte obtém melhores
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superfícies acabadas (menor rugosidade superficial e menor chipping), porém, com o
limitante do tamanho da peça a ser cortada. Teomete (2011) desenvolveu
experimentos de corte de Alumina com fio abrasivo, demonstrando que o mecanismo
de remoção é similar ao descrito anteriormente, onde o material pode ser submetido
à remoção dúctil ou frágil, dependendo das condições de corte.
Tabela 3 – Características mecânicas do quartzo cristalino de acordo com planos cristalinos X,
Y, Z e AT.
(GUZZO, HASLAN, MELLO, 2003).

K1c

K1c

(MPa m1/2)

(MPa m1/2)b

15.2 ± 1.0

0.53 ± 0.01

0.85 ± 0.02

78.3

15.1 ± 0.9

0.55 ± 0.01

-c

Y(101̅0)

78.3

16.7 ± 1.1

0.45 ± 0.02

0.97 ± 0.02

Z(0001)

104.2

13.9 ± 0.4

0.66 ± 0.02

1.15 ± 0.03

AT(011̅1)

127.6

16.0 ± 0.8

0.58 ± 0.02

0.86 ± 0.03

Plano cristalino

E (GPa)a

H (GPa)

X(112̅0)

78.3

-X(2̅110)

Modulo de Young (E) e K1c valores determinados por outros autores.
a. Bechmann. b. Iwasa e Bradt. c. Indeterminado.

Apesar do mecanismo de remoção ser similar, as diferenças entre os
processos imperam, sendo que o corte à fio tem mais parâmetros a serem
controlados. Estes serão descritos no próximo item.
O processo com fita abrasiva tem menos informações relativas ao corte de
precisão de materiais duros e frágeis.

2.4.2 Parâmetros fundamentais em processos de corte abrasivo.

Serão analisados três processos de corte: fita, fio e disco abrasivo.

2.4.2.1 Band saw / corte com fita abrasiva.

66

O processo de corte que utiliza fita como elemento cortante tem seu emprego
maciço no fatiamento de grandes lingotes metálicos, madeira, rochas, etc. Máquinas
de corte à fita são fabricadas por diversas empresas e em diferentes dimensões e
capacidades. De forma geral, é um processo de esforços elevados, para peças de
grandes dimensões e que exige alta rigidez longitudinal da ferramenta de corte. A
Figura 28 apresenta algumas das formas de fitas mais comuns e aplicações. A grande
desvantagem são as vibrações da fita em altas velocidades, o que pode prejudicar a
qualidade do corte (NAGULESWARAN; WILLIAMS, 1968).

Figura 28 – Serras abrasiva em fita (band saw).
Disponível em: <http://www.nauticexpo.com/prod/dk-holdings/product-39246-291986.html>.
Acesso em: 29 de janeiro de 2015.

No caso de fitas com grãos de diamante, seu emprego ocorre no corte de
diversos materiais, incluindo, materiais duros e frágeis. São aplicações que ainda
exigem rigidez da ferramenta, porém, com esforços reduzidos. A ilustração a seguir
(Figura 29) atribui nomes ás grandezas em análise.
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Figura 29 - Distribuição de forças em sistema de corte com fita.
(ULSOY; MOTE; SZYMNI, 1978).

Os parâmetros para ajuste do corte mais relevantes nesse processo são: a
velocidade de rotação da polia motora / velocidade de corte, velocidade de
deslocamento da fita abrasiva (c), força normal (Fn), força tangencial, força transversal
(Fb), tensão da fita, largura da fita (b), espessura (h), distância entre centros (L),
comprimento livre entre guias (l), refrigeração e especificações da fita abrasiva e
material a ser cortado, como, material e tamanho do grão, espaçamento entre grãos,
material ligante, compatibilidade entre características abrasivas da fita e o material a
ser cortado (ULSOY; MOTE; SZYMNI, 1978).
A área de contato entre a face cortante da fita e a peça ser fatiada pode variar,
havendo situações onde a pressão de corte diminuiria muito, implicando em perda de
rendimento do corte. A Figura 30 exemplifica essa situação onde uma peça cilíndrica
é submetida a uma segmentação. Na situação a) é possível verificar o esquemático
demonstrando o início do corte. Em b) o corte após algum tempo. Verifique que a área
de contato da ferramenta cortante é maior que na situação a), o que diminui
consideravelmente a pressão de corte. Na situação c) a peça cilíndrica está submetida
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à uma oscilação angular com relação ao centro dela mesma (α), o que reduz a área
de contato entre peça e fita abrasiva, aumentando a potência de corte.

a)

b)

c)

Figura 30 – Exemplo: corte de um cilindro com fita abrasiva.
Em a.), início do corte. Em b.) corte após algum tempo sem oscilação angular. Em c.), corte
após algum tempo com oscilação angular α em torno do centro da peça. (Fonte: autor).

A fim de se evitar situações assim, é comum que as maquinas de corte à fita
sejam equipadas com osciladores de posição. O giro da peça confere uma redução
da área de contato junto a fita, aumentando a pressão e mantendo o rendimento do
corte.
Equações matemáticas que descrevem a interação entre fita e material a ser
cortado são mais comuns em fitas abrasivas segmentadas (segmented band saw),
como descritas por Ko, Kim (1999) ou Thaler (2012). O uso dessas equações se torna
um pouco restrito, pois, como dito anteriormente, os esforços são menores na
aplicação de interesse desse projeto.

2.4.2.2 Wire saw / corte com fio abrasivo.

Atualmente o corte de cristais com fita abrasiva existe, porém, com aplicação
bem menor que o processo com fio abrasivo, principalmente devido à produtividade,
qualidade final do corte e a quantidade de material removido (JIN, WANG, ZHAO,
2014). As geometrias a serem fatiadas são bem similares às aplicadas ao corte com
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fita, havendo a mesma possibilidade do emprego da oscilação da peça e também,
mudança da direção de corte, devido ao desbobinamento e rebobinamento do carretel
/ bobina de fio abrasivo. A Figura 31 exemplifica esquematicamente o conceito básico
do processo, onde um lingote (geralmente de material duro e frágil) é transpassado
por fios abrasivos. Estes são tensionados por um cilindro mestre e cilindros escravos.
Todo o conjunto utiliza fluido de corte, adicionado ou não com material abrasivo que
colabora na remoção/corte.

Figura 31 – Diagrama esquemático de uma multi wire saw.
(MÖLLER, 2004).

O wire saw também tem aplicações de grandes esforços, porém, é mais comum
nos processos de fabricação de substratos / wafers, onde um lingote de material
monocristalino sintético, proveniente de alguma técnica de crescimento como
Czochralski ou Crescimento Hidrotermal (HSU, 2008; MADOU, 2002), é segmentado
em diversas lâminas. Estes são retificados e polidos, resultando em superfícies com
falhas de proporção reduzida.
No corte com fio abrasivo, o material removido que estava alojado entre os
grãos abrasivos, é transportado para fora da zona de remoção (entende-se por zona
de remoção, a região de interação entre a ferramenta de corte e o material a ser
cortado, como descrito no item 2.4.1). O material se desprende por ação de um jato
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de fluido de corte (que serve para limpeza, refrigeração e lubrificação) ou
simplesmente por que saiu da zona de remoção. Em algumas circunstâncias, o
material removido se desprende dentro da zona, gerando uma condição de usinagem
com três corpos, podendo ser um evento desejável ou indesejável, dependendo do
resultado final do corte. Quando desejável, existe a possibilidade da inclusão de fluido
líquido carregado de grãos abrasivos, criando a remoção de material em um processo
com três corpos (dois abrasivos e um substrato). A Figura 32 ilustra essa situação.

Figura 32 – Corte a fio, usinagem com três corpos.
(MÖLLER, 2004).

Por fim, existe um fator de grande impacto no processo de corte a fio e por
consequência, na qualidade final do corte: a força aplicada pelo fio abrasivo sobre o
material a ser cortado. Clark et al. (2003) propõem duas equações matemáticas
organizando as forças atuantes no processo em duas direções cartesianas: força na
direção X e Y. Observe que a Figura 33 ilustra uma situação de oscilação do fio
abrasivo.
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Figura 33 – Distribuição das forças de contato entre fio e peça, no ponto B.
(CLARK et al., 2003).

Assim:
∑ 𝐹𝑥 = 𝐹𝐻 − 𝑇2 cos 𝜓2 + 𝑇1 cos 𝜓1 = 0

(5)

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑉 − 𝑇2 sin 𝜓2 − 𝑇1 sin 𝜓2 = 0

(6)

e
𝑇1 =

-FH sin ψ2 + FV cos ψ2
cos 𝜓1 sin 𝜓2 + cos 𝜓2 sin 𝜓1

(7)

𝑇2 =

𝐹𝐻 sin 𝜓1 + 𝐹𝑉 cos 𝜓1
cos 𝜓1 sin 𝜓2 + cos 𝜓2 sin 𝜓1

(8)

Sendo:
FH – Força de corte na horizontal;
FV – Força de corte na vertical;
T1 e T2 – Tensões opostas ao longo do fio abrasivo devido ângulo Ψ1 e Ψ2;
Ψ1 e Ψ2 – Ângulo entre a horizontal e o fio abrasivo.
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Complementando o equacionamento matemático desse processo de
usinagem, Jin, Wang e Zhao (2014) aplicaram uma equação para a interação entre o
fio abrasivo e a bobina de fios abrasivos, como na Figura 34:

Figura 34 – Tensão no fio abrasivo versus bobina.
(Jin; Wang; Zhao, 2014).

A tensão no fio abrasivo é descrita pelas equações (9), (10) e (11) e o ângulo
de abraçamento do fio sobre a bobina é Ɵ e o atrito entre fio e bobina é µ:
𝑇out = (𝑇 + 𝑑𝑇)

(9)

𝑇in = 𝑇

(10)

𝑇out = 𝑇𝑖𝑛 𝑒 µƟ

(11)

Sendo:
µ - Coeficiente de atrito entre fio abrasivo e a bobina;
Ɵ - Abraçamento do fio abrasivo sobre a bobina.

Essas equações provem de correlações mecânicas de transmissão por correia
elástica e também do atrito entre as partes rotativas. A força f da Figura 34 representa
a força de atrito entre as partes (fio e bobina). Caso a força associada ao incremente
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de tensão (dT) superar a força de atrito estático (µ), haverá deslocamento relativo
entre fio e bobina, evento indesejável ao funcional do equipamento.
Com esse último equacionamento, é possível sintetizar os fatores mais
relevantes do processo de corte a fio:
 Tamanho dos grãos abrasivos;
 A concentração dos grãos (que implica nos espaçamentos entre grãos);
 Características dos respectivos materiais (material do grão abrasivo versus
material a ser cortado);
 O fluido de corte;
 Oscilação do fio cortante ou da peça (cortado);
 A velocidade com que o fio se desloca;
 Forças de corte e tensões sobre o fio abrasivo.

2.4.2.3 Dicing saw / corte com disco abrasivo.

De forma geral, a dicing saw é uma máquina com movimentações cartesianas
do substrato a ser cortado e um mancal, normalmente aerostático, responsável pela
rotação do disco de corte alinhado com eixo de movimentação (Figura 35a). Destacase o uso de rotações de até 60.000 rpm e discos abrasivos de baixa espessura,
variando de 100µm à 1000 µm de espessura, fator que contribui para a adequação
das pressões de corte às características mecânicas do material, reduzindo falhas
decorrentes do processo, Figura 35b (BORGES, 2004; UNITED STATE PATENT
693.9785 B2, 2005).
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a)

b)
Figura 35 – Dicing saw, visão geral.
Em a) mini dicing saw (ARAUJO, 2009)
Em b) corte de material semicondutor (UNITED STATE PATENT 693.9785 B2, 2005).

As características mais relevantes do processo de corte provêm da interação
entre disco e material a ser trabalhado (Figura 36), destas, destacam-se: a velocidade
de rotação do disco (w) / velocidade de corte, velocidade de avanço da peça (v),
profundidade de corte (p), profundidade e largura do corte, refrigeração e
especificações do disco abrasivo, como, material e tamanho do grão, espaçamento
entre grãos e material ligante (BISHOP, 2001).
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Figura 36 - Condições de corte.
(ARAUJO, 2009).

Geralmente o material é montado sobre um quadro (carrier), composto por um
filme adesivo (substrato de sacrifício adesivo plástico) e uma moldura (frame).
Substratos adesivos, em geral, são de pequena espessura (< 0,5 mm, em geral)
demandando boa resolução e precisão do equipamento, pois o disco de corte,
transpassa totalmente o material e penetrar no substrato de sacrifício (Figura 37a e
Figura 37b).

a)

b)
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c)

d)
Figura 37 – Formas de fixação do material junto à mesa de corte.
Em a) verificamos o uso de tape adesivo sobre um tape de PVC, ambos para sacrifício
(GIDEON, 2008). Em b) ilustra os formatos dos tapes adesivos e frame (Disponível

em:<http://www.lintec.co.jp/e-dept/english/adwill/products/di_t.html>. Acesso em: 21/03/2008).
Na Figura c) uma montagem com vidro e adesivo e, por fim, em d) uma montagem mecânica
(GIDEON, 2008).

Em alguns casos, a profundidade de corte é grande, demandando o uso de
superfície de sacrifício espessa, normalmente vidro. Em outros casos, o material não
adere bem ao filme adesivo, sendo necessário o uso de cola ou cera (Figura 37c).
Fixações mecânicas e embutimentos são cada vez menos comuns (Figura 37d). O
carrier é fixado mecanicamente na mesa de coordenadas por meio de vácuo ou
presilhas.

2.4.3 A qualidade dos processos de corte abrasivos.

Considera-se que um processo de usinagem de qualidade é aquele que gera
menores falhas e menores quantidade de falhas. No caso específico do corte, a
qualidade se refere às superfícies e quinas geradas pelo corte. Isso pode ser traduzido
tecnicamente como baixa quantidade de defeitos como aumento da taxa de remoção
de material no tempo e a redução do tamanho do cavaco (KOMANDURI; LUCCA;
TANI, 1997; BYRNE; DORNFELD; DENKENA, 2003).
A taxa de remoção é um dado de grande relevância aos processos de corte
em estudo. Em um processo de corte do tipo “cut-off”, a taxa de remoção (Qw) é dada
pela relação entre volume de material removido (Vw) por unidade de tempo de corte
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(tc) ou, equivalente, a área de contato de interação entre a ferramenta abrasiva (A),
multiplicado pela velocidade de penetração da ferramenta no material ou velocidade
de mergulho (Vf) (BANCHI, 1997).
𝑉𝑤⁄
𝑡𝑐

(12)

′𝑄𝑤 = 𝐴. 𝑉𝑓

(13)

𝑄𝑤 =

É possível verificar na equação (12) e (13) que, a taxa de remoção de material
só pode ser maior, se Vf for maior e/ou a área A for menor.
Em um processo de torneamento, a taxa de remoção volumétrica (Q*) é dada
pela distância percorrida pela ferramenta por revolução da peça torneada (f), pela
profundidade de penetração da ferramenta (p), e também, pela velocidade de corte
(V), que se trata da velocidade instantânea de rotação da peça (FERRARESI, 1997):
𝑄∗ = 𝑉 . 𝐹 . 𝑝

(14)

De qualquer forma, independentemente do tipo de processo, a taxa de
remoção se refere ao volume removido por unidade de tempo. Intuitivamente é
possível entender que o aumento da taxa de remoção significaria remover mais
material no mesmo tempo ou em menos tempo. Isso seria um ganho em produtividade
no processo, porém, não é possível afirmar que haveria necessariamente um ganho
na qualidade. Um fator que pode ser um bom indicativo nessa situação é a forma do
material removido. Mais uma vez, é intuitivo concluir que se o material removido tiver
tamanho reduzido, espera-se uma boa qualidade de acabamento.
A redução do tamanho do cavaco remete à redução das deformidades e
defeitos provenientes do processo de usinagem. Acredita-se que quanto menor o
tamanho do material removido, menores serão os defeitos gerados. O bom
entendimento do mecanismo de remoção de material é fundamental para o correto
planejamento dos parâmetros de usinagem, para isso, foi criada uma seção exclusiva
sobre mecanismo de corte abrasivo e os principais fatores que impactam em seus
resultados.
A baixa qualidade de um corte tem sua causa raiz em diversos fatores que
podem ser agrupados em dois tipos de falhas: Falhas geométricas e falhas estruturais.
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Falhas geométricas são aquelas relacionadas a erros de forma e posição do
corte. Falhas estruturais são trincas (cracking) e lascas (chipping) provenientes do
corte. Apesar de ser possível classificar essas duas situações, a origem das falhas
pode ser a mesma. São condições geradoras de falhas:
 Deformações da ferramenta de corte. Falta de circularidade, planicidade,
linearidade, etc.;
 Falta de dressagem (exposição dos grãos/abrasividade do disco);
 Tamanho dos grãos;
 Ligante resinoide incompatível ao material/condições de corte;
 Espessura do substrato a ser segmentado;
 Acabamento superficial;
 Heterogeneidades do material;
 Fixação do substrato na mesa de corte;
 Profundidade de penetração no substrato de sacrifício;
 Velocidade de avanço;
 Velocidade de rotação do disco / velocidade de corte;
 Refrigeração.

Existem também situações de falha operacional e de engenharia, na definição
do equipamento capaz de executar as atividades de corte com capabilidade planejada
e na operação de setup dos mecanismos.
Trincas são comuns, principalmente em materiais frágeis, porém, inaceitáveis
a um produto final. Lascas (ou chipping) são o tipo de falha predominante no processo
de corte abrasivo. É aceitável até um determinado grau, dependendo da aplicação do
produto final, podendo ocorrer nas quinas superior e inferior do canal gerado pelo
corte (kerf), chamados de top side chipping e backside chipping respectivamente
(Figura 38).
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Figura 38 – Backside e top side chipping no processo dicing saw.
(DISCO CORPORATION, 2006).

As possíveis combinações de parâmetros de corte são grandes, por isso, é
muito comum encontrar diversos trabalhos compondo condições de corte para o
processo com disco abrasivo. Os processos de corte a fio e a fita têm menos
publicações.
Estudo anterior (ARAUJO, 2009), que fundou a base deste projeto, sobre o
corte de Alumina 99% com diferentes combinações de parâmetros de corte com disco
abrasivo, mostrou que, dadas condições ótimas de operação, os principais parâmetros
de impacto na qualidade do corte, principalmente o chipping, são: velocidade de
rotação / velocidade de corte e de avanço. Além disso, foi investigada a questão da
produtividade do processo de corte, referenciado pelo desgaste do disco abrasivo. A
Figura 39 exemplifica um dos resultados obtidos, confrontando desgaste da
ferramenta (disco de corte abrasivo) e a velocidade de avanço, em diferentes
profundidades de corte. Verificou-se que, em baixas velocidades de avanço (1mm/s),

80

o desgaste aumenta, e, à medida que a profundidade aumenta, o desgaste também
aumenta.

a)

b)
Figura 39 – Exemplos de medidas processo e qualidade final da peça cortada.

Em a) medidas de desgaste do disco abrasivo pela velocidade de avanço em velocidade de
rotação de 30.000 rpm ou 25,40 m/s. Em b) medidas de rugosidade obtidas por perfilometria
(ARAUJO, 2009)

Cada condição de corte foi avaliada segundo sua rugosidade, por meio de
perfilometria nas bordas e fundo do canal de corte (ilustrado pela Figura 39b).
Constatou-se que o acabamento melhora nas condições de baixa profundidade de
corte, baixa velocidade de avanço e alta rotação / velocidade de corte do disco
abrasivo.
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3

MATERIAIS E MÉTODOS.
Para a avaliação do processo de corte abrasivo do quartzo, seus defeitos

impregnados e influência sobre o desempenho de geradores de energia piezelétricos,
baseados em quartzo sintético e natural, foram estabelecidos dois pontos
fundamentais para que o projeto fosse desenvolvido de forma orientada:
contextualização e aplicação direta do estudo.
O corte abrasivo de materiais duros e frágeis, como o quartzo, está alocado,
principalmente, no universo da fabricação de componentes eletrônicos e sistemas
eletromecânicos de dimensões reduzidas, os chamados MEMS. Este será o contexto
deste trabalho.
Para consolidar as informações extraídas do estudo de corte abrasivo foi
selecionado o projeto de um gerador de energia piezelétrico como modelo de
aplicação no desenvolvimento de um produto. Esta é a aplicação deste trabalho.
Para o planejamento e execução das atividades desse projeto, dentro do
prazo estabelecido, foi realizada uma proposta de estratégia de projeto. O item 3.1
descreve a proposta, e a partir do item 3.2, estão descritas as fases do projeto que
convergiram para a adoção de um gerador piezelétrico do tipo Energy Harvesting.

3.1 Proposta de estratégia de projeto.

A primeira atividade desenvolvida foi a elaboração de uma sequência
estruturada de atividades. Foram adotas três referências para essa atividade:
 A experiência dos envolvidos no projeto. Composto basicamente por três
grupos: LTC/EESC/USP; MTE Thomson / Cerauto Ind e Com. LTDA e
pesquisadores da área de processo de fabricação, materiais, eletrônica e
mecânica; as informações derivadas dessa fonte foram obtidas por meio de
um único ciclo de reuniões;
 Estudos bibliográficos sobre os temas relacionados;
 Disciplinas relacionadas ao Planejamento e Desenvolvimento de Projetos e
Produtos.
As informações obtidas foram organizadas em uma proposta de estratégia de
projeto, ilustrada na Figura 40.
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Figura 40 – Proposta de estratégia de projeto para o desenvolvimento de componentes
eletromecânicos de dimensões reduzidas. (Elaborado pelo autor).

O projeto foi organizado em 3 (três) etapas: Pré-projeto, Projeto e Pós-projeto;
e 9 (nove) fases, segundo o cronograma da Figura 41.

Figura 41 – Cronograma de atividades (Elaborado pelo autor).
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As atividades de Pré-projeto estão focadas na busca da melhor opção de
produto e processo de corte abrasivo.
Como é possível verificar na Figura 42, as opções foram nomeadas por letras
(A, B, C e assim adiante) e avaliadas de acordo com o conceito de funil de ideias.
Essa etapa ainda contou com o uso das metodologias de brain storm, e o registro das
informações em quadro morfológico.

Figura 42 – Funil de ideias proposto (Elaborado pelo autor).

A etapa seguinte, chamada de Projeto, tem seu foco no desenvolvimento da
melhor opção de produto e processo. Os primeiros resultados foram obtidos nessa
etapa.
A etapa de Pós-projeto é o estudo de variantes de projeto e processo a fim de
se obter o melhor produto. As variantes foram organizadas em Verificações 0, 1, 2 e
FB (feed back) sendo a última, a condição final de produto e processo de fabricação.
A visão geral de cada fase é descrita a seguir. Detalhes são colocados em
itens individualizados:
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 Fase 1. O termo “Tecnologia MEMS” expressa um estudo generalizado dos
micro sistemas eletromecânicos: cadeia produtiva, materiais, processos de
fabricação e produtos derivados dos processos abrasivos;
 Fase 2. Estudo direcionado aos processos de remoção de material, produtos
e materiais aplicados. Seleção de opções de projeto (A, B, C, etc.);
 Fase 3. Escolha de uma ou mais opções de projeto / processo;
A partir da Fase 4, todos os estudos e experimentações foram considerados
como resultados, por isso, constam no Capítulo 4.
 Fase 4. O resultado do funil de decisões, obtido na Fase 3, foi consolidado
pela obtenção do primeiro protótipo conceitual e uma sequência básica de
operações de processo;
 Fase 5. Após a construção do protótipo conceitual, houve uma grande
demanda de experimentações e estudos de produto e processos de
fabricação. Essa fase estuda e planeja a aplicação de variantes consideradas
benéficas ao projeto;
 Fase 6, chamada de Verificação 0, onde foi obtido o protótipo funcional, com
forma e processo definidos;
 Fase 7, chamada de Verificação 1. Primeira bateria de testes em produto e
processo;
 Fase 8, Verificação 2. Segunda bateria de testes em produto e processo;
 Fase 9 é a compilação de todos os resultados, consolidando uma proposta
final de produto e processo e seus resultados.
3.2 Fase 1 – Tecnologia MEMS.

A Fase 1 é uma visão geral sobre MEMS, destacando a importância do
processo de corte abrasivo aplicado na fabricação, assim como, materiais, tendências
tecnológicas, produtos mais comuns, outros.
MEMS possuem várias definições. A grande maioria converge para
dispositivos na escala dimensional entre 1 micrometro até 1 milímetro (Madou, 2002;
Hsu, 2008), no entanto, é comum encontrar citações de MEMS em escalas maiores,
portanto, nem sempre um MEMS tem todas as dimensões dentro dessa faixa de
medida. Sua definição também admite as tecnologias que viabilizam a miniaturização
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de componentes eletromecânicos. Hsu (2008) exemplifica casos evolutivos,
comparando o computador ENIAC de 1946 e um Palmtop de 2001, onde a redução
das dimensões e o aumento do desempenho são considerados resultados da
evolução dos processos de fabricação, materiais que viabilizaram a miniaturização e
a criação de novos componentes em escala dimensional reduzida.
Ainda segundo Hsu (2008) a miniaturização de componentes eletrônicos
começou com a invenção do transistor, no Bell Laboratory em 1947, fato que viabilizou
a criação e produção de Circuitos Integrados (CIs) pela Texas Instruments em 1958.
Desde então, Circuitos Integrados têm caminhado para escalas menores, devido ao
uso de novos materiais, conceitos construtivos, à evolução dos processos e até
mesmo, o uso de novas técnicas fabris.
No Brasil, a maior parte dos produtos compostos por MEMS é importada ou
têm tecnologia importada. Seus projetos, em sua grande maioria, foram desenvolvidos
em outro país. Evidentemente, existem setores da indústria, que desenvolvem seus
produtos voltados ao mercado nacional (como, alimentício, têxtil, calçado, etc.),
porém, o setor de microtecnologias eletrônicas e eletromecânicas, tem uma
participação acanhada no parque industrial brasileiro.
Maluf e Williams (2004) citaram, há mais de 10 anos, a localização geográfica
dos fabricantes de MEMS. Países da América Latina não constam na lista. A Figura
43 cita as 10 regiões/países produtores de MEMS.

Figura 43 – Distribuição geográfica de fabricas produtoras de MEMS pelo mundo.
(MALUF, WILLIAMS, 2004).
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Estudo realizado em 2002, pela Escola Politécnica da USP, expõe os
investimento e desafios da indústria de semicondutores. Os processos de fabricação
de MEMS, em sua grande maioria, são oriundos de processos de fabricação de
semicondutores (BUSTILLO, HOWE, MULLER, 1998), portanto, entende-se que esse
ramo da indústria também é uma boa referência para estudos sobre os processos de
manufatura de MEMS.
A Figura 44 aponta que o maior investimento na cadeia produtiva de
semicondutores é a etapa de fabricação, com cerca de US$ 2 bilhões de investimento;
portanto mais um fator que corrobora com o objetivo desse projeto.
Naquele ano, o Brasil possuía apenas quatro empresas produtoras de
material semicondutor para microeletrônica, cujo volume produzido correspondia
apenas 5% do que o país consumia.

Figura 44 – Cadeia produtiva dos Semicondutores.
(NETO, 2002)

Embora os dados sejam antigos, consultas recentes ao Prof. Dr. João Amato
Neto; pesquisadores que trabalham com materiais semicondutores e cristalinos, como
Prof. Dr. Marcello Rubens Barsi Andreeta e prof. Dr. Armando Hideki Shinohara;
fabricantes de maquinas de corte de precisão (DISCO CORPORATION e
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LOADPOINT) e; em publicações, como o relatório da Agencia Brasileira de
Desenvolvimento Industrial de 2011, indicam que o panorama mudou pouco e que
houveram alguns poucos investimentos privados e federais, tal como a CEITEC (Porto
Alegre / RS), empresa estatal voltada para o projeto de componentes
microeletrônicos, fundada em 2008 com incentivo principal do Ministério da Ciência e
Tecnologia - MCT. Outro fato que aponta o alto custo da etapa de fabricação é a falta
de empresas fabricantes de máquinas voltadas à esse processo fabril no Brasil,
havendo forte impacto fiscal na importação de máquinas (pelo menos 60% sobre o
valor bruto do equipamento). Uma máquina de corte abrasivo (dicing saw) da DISCO
COPORATION, modelo DAD 3350, custa atualmente (2015), US$ 150.000,00, sem
acessórios.
O perfil das empresas na indústria de semicondutores é variado, havendo
casos de instituições em apenas uma etapa da cadeia produtiva ou em várias. Pela
Figura 44 é possível verificar que o processo produtivo se divide em três: projeto,
fabricação, empacotamento e teste. Design houses são empresas que projetam CIs e
têm o menor custo de investimento em toda a cadeia produtiva, mesmo sendo
constituída, em sua maioria, por profissionais altamente qualificados. Foundries são
empresas produtoras de material semicondutor, por exemplo, fabricantes de wafers
(de silício, germânio, outros) e os mecanismos construídos sobre estes substratos.
Empresas de ATS (Assembly & Test Service) realizam a última etapa do processo de
produção, encapsulando e testando chips. Empresas que possuem toda a cadeia
produtiva, chamadas de Integrated Device Manufacturer (IDM) são mais populares,
podendo citar: Intel, IBM, Freescale, Samsung, Hitachi, Philips, outros (DE
CARVALHO, 2006).
Da mesma forma que os circuitos integrados (CIs), os MEMS seguem a
mesma cadeia produtiva, porém, com diferenciais em materiais e processos fabris,
devido a gama de produtos finais projetados, e também pela simples miniaturização
dos mecanismos já existentes (ALLEN, 2005).
Silício e Gálio são materiais de grande destaque dentro da microeletrônica.
No caso de MEMS, também há o seu uso, além do quartzo e cerâmicas.
Dentro dos processos de fabricação de MEMS, a litografia e a deposição
sobre substratos para construção de mecanismos ganham destaque. Processos de
usinagem para geração de forma e acabamento superficial também ganham destaque
devido sua simplicidade. (ALLEN, 2005). Os produtos finais são, em geral, sensores,

88

atuadores, geradores, membranas, outros; variando sua geometria de acordo com a
sua aplicação. Processos de corte abrasivo ainda são usados na construção de
cabeças de gravação de discos rígidos e mais recentemente na fabricação de
geradores PZT, como indicado na Figura 45 (GATZEN, 2001. REZAEI, 2013.
JANPHUANG, 2014).

a)

b)
Figura 45 – Exemplos de MEMS fabricados por dicing saw process.
Em a) cabeças de gravação de discos rígidos (GATZEN, 2001). Em b) geradores PZT
(JANPHUANG, 2014).

Os resultados dessa fase foram organizados em um quadro morfológico
genérico, constando dados de materiais empregados, processos abrasivos e produto
final. Este foi atualizado e complementado na Fase 2 e por fim, concluído na Fase 3.

3.3 Fase 2 - Estudos de processos produtivos de MEMS e produtos MEMS.

Na Fase 2, os estudos sobre processo de fabricação e produtos MEMS
poderiam ser descritos como benchmarking de processo e produto, porém, optou-se
pela imparcialidade quanto a marcas e modelos. O termo estudo foi adotado de forma
a caracterizar o projeto como pesquisa. Futuras derivações / aplicações deste trabalho
poderão adotar termos de acordo com sua conveniência.
Esta fase também investigou um terceiro fator: os materiais, que merecem
destaque devido sua importância junto aos processos de fabricação abrasivos e ao
emprego no produto final.
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A Figura 46 mostra diversos MEMS em diferentes estágios do ciclo de vida.
Para esse projeto, não foram adotados produtos no estágio de declínio ou maturidade.
Nem mesmo produtos cujo grau de investimento fosse alto para aquisição (na casa
de milhares de dólares), ou que demandassem grandes investimentos em processo,
pessoal, infraestrutura e cronograma. Os recursos para o projeto vieram de parcerias
com algumas com empresas locais, além da estrutura do Laboratório de Tribologia e
Compósitos (LTC) para o completo desenvolvimento do projeto.

Figura 46 – Tecnologias MEMS.
(MOUNIER, 2012).

Dentro da proposta de estratégia de projeto (Figura 40) foi adotado o funil de
ideias como ferramenta para a seleção de uma ou mais opções de produto a ser
desenvolvido (Figura 42). As opções adotadas foram as tecnologias emergentes
apontadas por Mounier (2012), que são:
 Opção A: micro células de combustível (µFuel Cells);
 Opção B: micro alto-falantes (MEMS Speakers);
 Opção C: os geradores de energia do tipo Energy Harvesting.
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Também foram selecionados sensores comerciais. Apesar da maturidade,
são excelentes referencias para o estudo de processo, pois já têm técnicas fabris bem
definidas.
 Opção D: sensor de massa;
 Opção E: sensor de temperatura;
 Opção F: sensor inercial.
Materiais utilizados em MEMS, geralmente são duros e frágeis, como o silício,
germânio, quartzo, cerâmicas, outros. Estes, normalmente são usinados por técnicas
abrasivas como: o corte, a retificação, o polimento e a usinagem ultrassonora
(GUZZO, RASLAN e DE MELLO, 2003. HSU, 2008). Holmes (2002), cita o uso do
laser e a Litografia Ultravioleta (UV) aplicado a produtos de formas complexas ou em
desenvolvimento. Gatzen (2001), Webster e Tricard (2004), Luo e Wang (2008) e
Makihata et. al (2012) citam os processos abrasivos de remoção de material, como
parte do processo de fabricação de substratos / wafers (utilizando os processos de
band saw e wire saw) e produtos que utilizam substratos como elemento de base para
a construção de micro sistemas (utilizando os processos de dicing saw, water jet saw
e laser saw). Existem situações onde o próprio material do substrato é o MEMS, como
no caso de alguns sensores inerciais.
Processos que utilizam discos abrasivos ainda são muito comuns devido à
fatores como custo de operação, produtividade e qualidade dos resultados quanto ao
acabamento, porém, existe o limitante de geometrias de corte. Processos alternativos
como waterjet saw ou laser saw vêm ganhando espaço no corte de materiais duros e
frágeis, porém, exigem condições específicas, como a espessura do substrato e o tipo
de material (GATZEN, 2001; ARAUJO, 2009).
É fundamental, verificar a real aplicação de cada processo. O corte abrasivo
é usado maciçamente na segmentação. O laser e o ultrassom são interessantes na
fabricação de formas complexas. Retificação e polimento procuram acabamento
superficial (MADOU, 2002).
A busca pelo equilíbrio entre custo e qualidade para produtos MEMS vem
apontando dois pontos fundamentais: a confiabilidade do produto acabado e o efeito
da fadiga decorrente do uso e do processo de fabricação (REBEIZ e MULDAVIN,
2001; LANDESBERGER et al. ,2001; ROMIG, DUGGER e MCWHORTER, 2003;
SADEK e MOUSA, 2005; XIONG, WU e JONE, 2008; PARK, LEE e KWAK, 2012).
Fica claro que a melhor via de aprovação do projeto de um produto MEMS e seu
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respectivo processo de fabricação são análises de confiabilidade e vida sob fadiga de
cada produto finalizado.
O quadro morfológico elaborado na Fase 1, foi complementado com
informações específicas de processo e produto. Decisões ficaram para a próxima
fase.
3.4 Fase 3 – Definição de processos produtivos de MEMS e produtos MEMS.

Após duas fases de levantamento de informações e a definição de opções de
projeto, decisões foram tomadas sobre opções de produtos, processos e materiais de
acordo com as tendências tecnológicas e de mercado na Figura 15 e Figura 42, que
contém as estratégias tecnológicas e de mercado como balizadores nas decisões de
projeto. Para este projeto, considera-se tendência tecnológica como as tecnologias
emergentes e tendência de mercado como a escala dimensional reduzida do produto
final.
Das opções definidas na Fase 2 (Opções de A à F) foram adquiridas e
analisadas as opções quanto sua constituição e características. Opções de maior
custo para aquisição e desenvolvimento foram analisadas por meio de pesquisa
bibliográfica.
 Opção A.
Micro células de combustível (µFuel Cells) possuem processo de fabricação
longo, com várias operações complexas. Processos de usinagem abrasiva podem vir
a fazer parte de acordo com o modelo da célula de combustível, porém, sua
participação é pequena perto de outros processos (CARRETTE; FRIEDRICH;
STIMMING, 2001).
 Opção B.
Micro alto-falantes (MEMS speakers) possuem diferentes formas construtivas,
utilizando material piezelétrico, ou um substrato de referência, como Silício ou
Germânio, para atuação eletromagnética. Na maioria dos casos a litografia UV
predomina devido a complexidade de formas (LEMARQUAND, et al., 2012. JE, et al.,
2009). O estudo de MEMS speakers foge do interesse desse projeto devido aos
processos aplicados em sua construção.
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 Opção C.
Geradores de energia do tipo energy harvesting mostraram-se atrativos ao
projeto. A maioria do que se encontra no mercado são fabricados em PZT (cerâmicas
piezelétricas), provenientes de processos de prensagem

ou tape casting

(MERCADELLI, SANSON, GALASSI, 2010). Estes podem vir a utilizar o corte
abrasivo como segmentador dos elementos ativos geradores de energia. O uso
maciço das cerâmicas PZT ocorre devido sua capacidade de geração de energia
comparativamente a outros materiais, como visto na Figura 47, e exemplificado pela
Figura 48.

Figura 47 – Densidade de potência versus Voltagem.
(MADOU, 2002).

Densidade de potência gerada versus voltagem é um bom indicativo dos
materiais que podem gerar grandes quantidades de energia de acordo com o tamanho
do elemento gerador. Porém é fundamental enfatizar que a eficiência piezelétrica de
alguns monocristais como o Niobato de Lítio (LiNbO3), o Tantalato de Lítio (LiTaO3) e
até mesmo o quartzo (SiO2) podem superar várias cerâmicas PZT (FUNASAKA, et al.,
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1998. RICHARDS, et al., 2004. COOK-CHENNAULT; THAMBI; SASTRY, 2008). Além
disso, cerâmicas têm porosidade decorrente o seu processo de fabricação, fator
impacta diretamente sobre as propriedades mecânicas da peça durante seu funcional,
reduzindo sensivelmente a vida do produto sob fadiga (CALLISTER, 2002).

Figura 48 – Gerador de energia tipo cantilever. Volture V22BL Midé Technology.
Disponível em: <http://www.mide.com/pdfs/Volture_Datasheet_001.pdf>. Acesso em: 15 de abril de
2013.

 Opção D.
Sensores de massa (microbalance) são aplicados na identificação da
deposição de vapores e gases, devido sua precisão, Figura 49. O cristal da balança
oscila em uma determinada frequência, que é alterada à medida que massa é
depositada sobre sua superfície, alterando a frequência de oscilação.
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Figura 49 - Sensor de massa (microbalance).

Análise por EDS em MEV (Microscopia Eletrônica de Varredura) em uma
amostra de sensor de massa, mostra o substrato de quartzo e os eletrodos em ouro
(Figura 50 a Figura 52).

Figura 50 – Espectroscopia do sensor de massa.
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O acabamento superficial foi avaliado qualitativamente por meio das imagens
das Figura 51 e Figura 52. As regiões de interesse são apontadas pelos Detalhes 1 a
4:
 Detalhe 1, quina plana;
 Detalhe 2, quina arredondada;
 Detalhe 3, contorno do eletrodo na região periférica do substrato;
 Detalhe 4, contorno do eletrodo na região central do eletrodo.

Figura 51 – Figura ilustrativa microbalance – Detalhes MEV.

Qualitativamente, o sensor de massa apresenta diferentes acabamentos ao
longo de sua superfície. Os Detalhes 1, 2 e 3 aparentam alta rugosidade e o Detalhe
4, aparenta baixa rugosidade.

a)

b)
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c)

d)

e)

f)

g)

h)
Figura 52 – Áreas do sensor de massa (microbalance) em estudo MEV.

Em a), Detalhe 1, aumento de 500 x. Em b), Detalhe 1, aumento de 1.000 x. Em c), Detalhe 2,
aumento de 500 x. Em d), Detalhe 2, aumento de 1.000 x. Em e), Detalhe 3, aumento de 500 x.
Em f), Detalhe 3, aumento de 1.000 x. Em g), Detalhe 4, aumento de 500 x e em h), Detalhe 4,
aumento de 1.000 x.

A perfilometria das regiões em estudo (Figura 43Figura 53 e Figura 54)
permitiu verificar as características da geometria e acabamento superficial do sensor,
como rugosidade média (Ra), rugosidade máxima (Rt), etc. As bordas do sensor
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(regiões 1 e 2) apresentam maior espessura e rugosidade. O centro é menos espesso
e com acabamento superficial superior.

Figura 53 – Perfilometria na região entre Detalhes 3 e 4.

Figura 54 – Vista planificada

Acredita-se que as características geométricas da borda e rugosidade existem
para o alívio de tensões cíclicas e estáticas, internas e externas. Além disso, a região
central tem melhor acabamento o que implica em maior resistência a falhas por fadiga,
haja vista, a oscilação do cristal.
Alta rugosidade pode ser considerada um potencial de falha em um material
duro e frágil como o cristal de quartzo. Este, quando submetido à solicitações cíclicas
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pode romper por fadiga. No entanto, na aplicação do sensor de massa (nas bordas),
é algo desejável e perfeitamente aceitável.
O processo de deposição e a geometria arredondada do sensor inviabilizaram
sua adoção como objeto de estudo.
 Opção E.
O sensor de temperatura analisado foi um termistor cerâmico do tipo PTC.
Trata-se de um produto com processo produtivo longo onde o corte abrasivo não é
necessariamente parte das operações. Seu dimensional final pode provir do corte
abrasivo ou apenas de conformação, havendo grande cuidado quanto à impregnação
de falhas como trincas e lascas que venham interferir no funcional (UEOKA,
YODOGAWA, 1974). Trata-se de uma opção interessante, porém, pouco atrativa
quanto ao longo processo de fabricação, sendo o processo de corte abrasivo uma
etapa muito pequena dentro de toda a cadeia produtiva (Figura 55).

Figura 55 – Micro termistores.
Disponível em: <http://www.ussensor.com/products/ntc-thermistor-probes-and-assemblies>.
Acesso em: 8 de junho de 2013.

 Opção F.
Sensores inerciais têm diversos projetos, formas e materiais. É muito comum
encontrar o quartzo como material de medição inercial e os processos associados à
sua fabricação em geral são ultrassom e o corte abrasivo (GATZEN, 2001. GUZZO,
2008). Foi analisado um ressonador do tipo tuning fork (Figura 56), que tem grande
aplicação em eletrônica, no tratamento de sinais, mas também em algumas aplicações
inerciais (FRIEDT; CARRY, 2007).
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Análise feita sobre o ressonador indica duas qualidades superficiais, a
superfície originaria do substrato polido e as laterais, resultantes do processo de
remoção ultrasonico ou laser.
Testes com dicing saw foram realizados para esse tipo de geometria, porém,
sem repetibilidade nos resultados, inviabilizando sua adoção.

a)

b)
Figura 56 – Tuning fork, a) visão geral. Em b) detalhe lateral.

Fica evidente que alguns produtos cristalinos admitem maior ou menor
quantidade de falhas superficiais, decorrentes do processo de remoção de material
em sua fabricação ou pela própria definição de projeto.
Com base no que foi estudado e avaliado nessa fase, foi adotada a opção de
um gerador de energia onde o elemento gerador é composto por quartzo (podendo
ser natural ou comercial) sem uma aplicação e dimensional final pré-definido, porém,
a ser fabricado por meio de processos abrasivos, cujo acabamento venha a ser
avaliado como potencial impactante na confiabilidade e fadiga do produto acabado. O
processo produtivo idealizado baseia-se maciçamente nos processos de usinagem
abrasivo, como corte e retificação.
O quadro morfológico (Figura 57), desenvolvido desde a Fase 1, expos uma
possibilidade interessante: o emprego do quartzo na geração de energia utilizando
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a forma de um cantilever e processos de corte abrasivos utilizando grãos
abrasivos.
Evidentemente não se trata de um produto inovador. Trabalhos como os de
Ono, Lin e Esashi (2005), adotam o quartzo com alguma finalidade de geração de
energia, construindo um cantilever por meio de litografia UV. Por outro lado não foi
encontrado nenhum produto comercial com essa configuração de processo fabril e
produto final.

Figura 57 – Quadro Morfológico Final.

As escolhas indicadas pela linha verde pontilhada resumem o caminho a ser
seguido por este projeto. A possibilidade de se adotar a opção do sensor inercial com
geometria diferente da aplicada no turning fork ficou em segunda posição nas
escolhas, fato que se deve, principalmente, à necessidade de condicionamento dos
sinais de saída.
A decisão da Fase 3 fecha a etapa de Pré-projeto e viabiliza o início da Fase
4 / Etapa de Desenvolvimento.
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4

RESULTADOS
Os resultados foram organizados na sequência das fases, iniciando pela Fase

4 introduzida no capitulo Materiais e Métodos.
4.1 Fase 4 – Definição do processo produtivo do gerador.

Para a definição do processo produtivo e até mesmo a verificação da
viabilidade de se produzir um gerador de quartzo, foi realizado um protótipo conceitual
que validasse o processo produtivo idealizado. Foram adotadas referências clássicas
da literatura sobre processo de fabricação de produtos em quartzo cristalino, como
Bottom (1968); Fynn (1988).
Amostras de quartzo foram obtidas na condição bruta (diretamente da
natureza), comercial (peça que passou por limpeza, remoção de irregularidades e
polimento) e sintética (cinco wafers de quartzo no plano X, importados da Wafer
University Inc.).
Para a construção do protótipo conceitual, uma amostra de quartzo natural foi
fatiada no plano AT. Esse plano foi adotado com referência na análise da micro
balança. Foi utilizado o processo de corte com disco abrasivo de latão com diâmetro
de 4 polegadas montado em uma afiadeira, mostrado pela Figura 58a, sendo
necessário processos posteriores de lixamento e polimento para remoção de falhas.
O material foi colado em um prisma com o ângulo de 35° 15’, característico do plano
AT, vide Figura 58b e pequenas lâminas com espessura de 2 mm foram retiradas e
embutidas para lixamento e polimento.
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a)

b)
Figura 58 – Processo de corte de amostras de quartzo natural.

Em a) afiadeira com disco de latão. Cristal de quartzo natural. Em b) amostra de quartzo colada
e cortada sobre substrato de vidro e orientada por prisma com 35° 15’.

A princípio não foi possível quantificar o impacto desse tipo de processo
quanto a impregnação de falhas na peça. Qualitativamente o acabamento foi ruim, por
isso, as lâminas foram embutidas e lixadas para eliminação dos defeitos e
irregularidades decorrentes do processo de corte (Figura 59). Todo o processo foi
realizado manualmente.

a)

b)
Figura 59 – Lâmina de quartzo lixada e polida.
Em a) Quartzo embutido e polido e em b) Imagem com maior magnificação.
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Comparando as superfícies obtidas com o sensor de massa e o ressonador,
verifica-se qualitativamente que o acabamento superficial ainda deixa a desejar,
porém, deve-se levar em conta que o processo de polimento foi obtido de forma
manual e a comparação é feita com peças obtidas por processos mecanizados e de
melhor rendimento. No entanto, para a obtenção de um protótipo conceitual, as
amostras foram consideradas satisfatórias.
O material foi cortado em uma dicing saw da marca DISCO, modelo DAD3350,
cedida pela MTE Thomson / Cerauto Ind. e Com. LTDA, empresa colaboradora neste
projeto (Figura 60).

a)

b)
Figura 60 – Dicing saw utilizada neste projeto DAD 3350.

Em a) DAD3350 vista frontal. Em b) vista em detalhe do conjunto disco de corte, flange, mesa
de corte com wafer de silício montado em substrato plástico e aro metálico.

Os defeitos de corte foram estudados de forma qualitativa e o corte na dicing
saw seguiu parâmetros obtidos de estudos anteriores para o corte da Alumina
Policristalina obtidas a partir da Alumina Calcinada A1000-SG (Almatis, Inc.). Os
parâmetros de corte constam na Tabela 4.
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Tabela 4 – Parâmetros de corte para protótipo conceitual (Fase 4).

Parâmetros de corte protótipo conceitual (dicing saw DAD3350)
Velocidade de avanço
(Feed speed)
Velocidade de rotação do disco
(Spindle speed)
Dimensões da peça final

1 mm/s

30.000 rpm

3 x 3 x 2,5 mm (lxpxa)

O disco abrasivo empregado foi da marca THERMOCARBON, modelo /
código: 2.25M-10C-54R7-3, também empregado nos cortes da Alumina Policristalina
99,8%, suas especificações contam na Tabela 5.
Tabela 5 – Características do disco de corte abrasivo (THERMOCARBON).

Características disco de corte abrasivo THERMOCARBON (2.25M-10C-54R7-3)
Diâmetro
Externo

57,15mm

Espessura

0,254 ± 0,010mm

Tamanho do
grão

54 μm

Resina

Para materiais
cerâmicos e
cristalinos

A qualidade obtida no corte dessas peças foi aceitável (qualitativamente),
apesar de se verificar a presença razoável de chipping nas quinas das amostras.
Acredita-se que o chipping seja pior no quartzo natural, pois o material possui várias
imperfeições, além do fato, do processo de corte bruto impregnar a peça com trincas
e trincas sub superficiais.
De acordo com a Figura 61 é possível concluir que os resultados foram
satisfatórios com restrições, habilitando o bloco de quartzo à próxima operação, o
recobrimento de eletrodos.
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Figura 61 – Amostra cortada, chipping e imperfeições naturais 50x.

Para a aquisição das cargas geradas pelo elemento gerador, foi depositada
pasta de prata nas duas maiores faces da geometria gerada. A pasta de prata utilizada
foi a 4080 da TICON que metaliza próximo a 500 °C em 40 minutos de patamar.
Temperatura abaixo da mudança de quartzo α para β, que ocorre de maneira
displaciva em 573°C (Figura 4). Cada grupo de cristais de quartzo, bruto ou comercial,
passou pelo ensaio de dilatometria (taxa de aquecimento de 1 °C/min.) a fim certificar
que a temperatura de mudança α – β fosse conhecida. A temperatura de mudança foi
obtida por ensaios de dilatometria no Departamento de Eng. de Materiais da
EESC/USP. A Figura 62 apresenta a curva de dilatometria apontando a mudança de
quartzo α para β na temperatura de aproximadamente 580°C
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Figura 62 – Curva de dilatação de uma amostra de quartzo natural.

A escolha da pasta de prata se deve principalmente a temperatura de
metalização e a facilidade de aplicação (realizada com pincel). Após a metalização da
pasta de prata, a aparência da peça pode ser vista na Figura 63. Um teste simples de
impacto com um martelo de borracha mostrou que a peça foi capaz de produzir
diferença de potencial na casa de alguns milivolts. Informação suficiente para que o
protótipo conceitual fosse validado.

Figura 63 – Protótipo conceitual.
Peça de quartzo natural plano AT eletrodos de Prata.
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Ao final da Fase 4 foi possível obter um protótipo conceitual de gerador Energy
Harvesting, que pudesse ser solicitado mecanicamente e as cargas geradas
mensuradas.
Além disso, foi verificada a verdadeira demanda do processo fabril, onde
constaram pelo menos três processos de usinagem: corte bruto, acabamento
(lixamento) e corte fino. Foi elaborada uma sequência básica de operações que
definiram o processo produtivo. A sequência está descrita no diagrama PERT/CPM
da Figura 64. Ao longo do desenvolvimento do projeto, esse diagrama será alterado.

Figura 64 – Sequência básica de operações para fabricação de gerador Energy Harvesting
(Fase 4).

4.2 Fase 5 – Estudo aprofundado do processo produtivo e produto acabado.

A Fase 4 convergiu os resultados para uma sequência básica de operações
de fabricação de um gerador do tipo Energy Harvesting, sendo que, das 5 (cinco)
operações, 3 (três) são usinagem abrasiva, o que acabou alocando a maior parte das
atividades em estudos aprofundados dos processos de usinagem de materiais duros
e frágeis. A intenção do estudo foi obter produtos de melhor qualidade por meio dos
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processos de fabricação. Evidentemente que as demais operações não foram
desprezadas e novas técnicas foram planejadas para serem aplicadas em fases
posteriores.
Os estudos estão organizados em cinco frentes, de acordo com a sequência
de operações elaborada na Fase 4, Figura 64.

4.2.1 O corte bruto (Fase 5).

Corte bruto, é a nomenclatura que se deu à segmentação de uma peça de
quartzo natural, proveniente diretamente de minas ou do comercio, Figura 65.

a)

b)
Figura 65 – Quartzo natural.
Em a) proveniente diretamente de minas, em b) proveniente do comercio.

Sabendo que existem processos de corte capazes de produzir superfícies
com melhor acabamento - o que reduziria tempo, ou até mesmo, eliminariam
processos subsequentes - foi estudado duas potenciais técnicas para o corte bruto:
 Corte com fita abrasiva (band saw ou belt saw);
 Corte com fio abrasivo (wire saw).
A primeira - o corte com fita abrasiva - foi executado em uma serra EXAKT
300. Qualitativamente os resultados foram melhores que o disco de latão,
comprovando que a eliminação de irregularidades vistas à olho nu pode ser reduzida
ou até mesmo eliminado (Figura 66).
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a)

b)
Figura 66 – Corte bruto com fita abrasiva.

Em a) EXAKT 300 usada para corte do quartzo. Em b) aparência da superfície gerada pelo corte
com fita abrasiva à 8mm/s.

A segunda – corte com fio abrasivo – tornou-se inviável devido dificuldade em
se encontrar equipamento que desenvolvesse tal operação, no Brasil. Apesar disso,
o corte com fio abrasivo é bem difundido no processo de fabricação de wafers de
silício, havendo diversas publicações sobre o tema. As similaridades entre os
processos foram úteis, devido uma carência de publicações sobre o corte com fita
abrasiva.
Comparativamente, a principal diferença entre os processos de corte à fio e
fita está na maior rigidez da fita na direção longitudinal ao corte. Ou seja, os ângulos
Ψ1 e Ψ2, apontados nas equações de (5) a (8), são nulos, assim, as equações (5) e
(6) ficam:
∑ 𝐹𝑥 = 𝐹𝐻 − 𝑇2 + 𝑇1 = 0

(15)

∑ 𝐹𝑦 = 𝐹𝑉 = 0

(16)

É observado que T1 e T2 são zero na condição de Ψ1 e Ψ2 iguais à zero,
porém, isso não significa que e a tensão na fita é nula, T1 e T2 são componentes de
tensão relativas à deformação do fio abrasivo promovido pelo esforço de corte.
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A tensão ao longo da fita abrasiva também pode ser descrita pelas equações
(9), (10) e (11). O incremento de tensão dT surge em momentos de variação de
velocidade da fita, podendo ser na partida (de zero à velocidade de operação), ou, no
contato entre fita e o material a ser cortado. Entende-se que esse contato gera um
esforço a ser vencido para que a velocidade de corte da fita seja constante.
O desenho esquemático da Figura 67 aponta as direções, sentidos e
grandezas das forças / tensões em uma geometria de dispositivo similar à EXAKT
300.

Figura 67 – Distribuição de esforços na fita abrasiva em serra EXAKT 300.
(Elaborado pelo autor).

A componente dT pode ser dimensionada pelas forças de corte, que são
baseadas nos esforços do mecanismo de remoção de material. Este, por sua vez,
pode ser correlacionado ao atrito entre os grãos abrasivos e o material a ser
segmentado. Também pelo atrito entre fita abrasiva e a polia.
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Mas nem sempre é possível estimar o valor dos coeficientes de atrito. Dessa
forma são realizadas experimentações, combinando parâmetros de processo e
avaliando seus resultados.
Testes foram efetuados com o intuito de obter melhores resultados na
operação de corte bruto. Foi utilizada a EXAKT 300 para o corte de amostra de cristal
de quartzo natural no plano Y.
Os resultados foram avaliados em perfilômetro Veeco, Wyco NT110. A força
de corte estabelecida foi de 0,05 kgf, e a fita abrasiva utilizada, com espessura de
0,2mm (mod. Ref. 34320 EXAKT). A velocidade da fita foi de 5 mm/s a 8 mm/s, e a
tensão foi de duas unidades de medida do equipamento, segundo recomendações do
fabricante (ver Figura 68).

a)

b)
Figura 68 – Ajuste da tensão da fita de corte EXAKT 300.
Em a) instruções do manual. Em b) visão do regulador e polia movida da EXAAKT 300.

Foi constatado que a velocidade de corte de 8 mm/s gerou piores resultados
de forma e posição (distorção do alinhamento do corte e rugosidade alta), podendo
encontrar rugosidade média em cerca de 0,90 µm e máxima de 37,5 µm. A Figura 69
e Figura 70 expõem os dados e imagens da superfície cortadas pela perfilometria.
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Figura 69 – Imagem periflometria superfície de corte com 8 mm/s (band saw).

Na velocidade de 5 mm/s foi encontrado rugosidade média de 0,45 µm e
máxima de 17,6 µm.

Figura 70 - Imagem periflometria superfície de corte com 5mm/s (band saw).

Conclui-se que, no corte com fita abrasiva, baixa velocidade da fita obtém-se
melhores resultados. Informação consolidada pelos resultados obtidos por Teomete
(2011).
Após verificação da aderência da pasta de prata após sinterização sobre as
superfícies providentes diretamente do processo de corte com fita, foi assumido o risco
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de desabilitar a operação de remoção de irregularidades. A decisão foi tomada com
base na exploração da diversidade de superfícies que poderiam ser geradas dado que
foram adquiridos wafer de quartzo no plano X de ótimo acabamento superficial. Ou
seja, foi decidido pelo melhor acabamento superficial, porém, não foi avaliado o pior
acabamento.

4.2.2 Remoção de irregularidades (Fase 5).

Na Fase 5, a remoção de irregularidades ocorreu pelo uso de equipamento
mecanizado e automático, resultando em ganho de forma e posição da superfície
segmentada, e também, tempo. Testes foram realizados em uma retificadora de
laboratório da EXAKT, modelo 400 CS Micro Grinding System (Figura 71a). Os
resultados foram qualitativamente satisfatórios e uma das amostras a superfície
gerada pode ser vista na Figura 71b.

a)

b)
Figura 71 – Remoção de irregularidades com retífica.

Em a) EXAKT 400 CS usada para remoção de irregularidades do quartzo. Em b) aparência da
superfície gerada pelo processo de retificação.

A 400 CS utiliza lixas de Carbeto de Silício (Fornecedor HERMES, variando a
granulação de 340 a 2500 mesh), material com dureza de 9 mohs. Dureza suficiente
para o funcionamento do mecanismo de remoção de material.
O quartzo, proveniente do corte bruto na serra a fita, é aderido com o adesivo
Lakeside n° 70 (Thermoplastic Quartz Cement), sobre um substrato de vidro
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ranhurado. Essa composição é fixada por vácuo em um cabeçote que translada sobre
a lixa de Carbeto de Silício, que rotaciona em velocidades controladas. A Figura 72
indica a composição de quartzo, adesivo e vidro, em destaque, tendo ao fundo, a mesa
rotativa da retífica EXAKT 400 CS.

Figura 72 - Composição de quartzo, adesivo e vidro, em destaque. Ao fundo, a retíficadora
EXAKT 400 CS.

Apesar dos resultados positivos, foi levantada a possibilidade de eliminar esta
etapa da sequência básica de operações para fabricação de gerador Energy
Harvesting. Sabendo que uma das premissas do projeto é a relação entre falhas
decorrentes de processo e a vida do produto, fez-se pertinente ocultar esse processo
a fim de reduzir tempo de fabricação e entender um pouco mais sobre falhas versus
funcional / vida.

4.2.3 Corte fino (Fase 5).

Neste projeto foi adotado o corte com disco abrasivo (dicing saw) como o
processo de usinagem para acabamento. O equipamento utilizado no estudo foi uma
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DAD3350, o mesmo utilizado no corte do protótipo conceitual do gerador piezelétrico
de quartzo, na Fase 4.
Três materiais foram selecionados devido maciça aplicação em estudos sobre
usinagem abrasiva. São eles: a Alumina Policristalina 99,8%, o Silício (111) e o
Quartzo Sintético X. A Tabela 6 cita algumas características dos materiais citados.
Tabela 6 – Características dos materiais utilizados nos ensaios.

Características dos materiais utilizados nos ensaios
Material

Dureza Mohs

Características elétricas

Alumina 99,8%

---

Dielétrico

Silício (111)

7*

Semicondutor

Quartzo X

7*

Piezelétrico

*Disponível em: <https://www.tedpella.com/company_html/hardness.htm>. Acesso em: 01 de
fevereiro de 2015.

A Alumina foi cortada com parâmetros diferentes e apenas um tipo de disco.
Seu estudo foi utilizado como balizador de grandezas de valores de parâmetros de
corte para os demais materiais. Os dados de referência para corte da Alumina provêm
de estudo anterior (ARAUJO, 2009), porém, vários dos ensaios foram refeitos a fim
de se confirmar os resultados.
Um dos motivos pela adoção do Silício foi a sua dureza e também, sua grande
aplicação na indústria eletrônica associada e ao uso do processo de corte abrasivo.
Silício e Quartzo foram submetidos a condições de corte similares. Todos os
ensaios foram avaliados por imagens, para dimensionamento de falhas geradas no
corte. Estudos complementares do mecanismo de remoção de material foram
realizados no Quartzo X por meio de riscamento com o próprio disco abrasivo,
realizando uma penetração crescente deste no material. Estes resultados foram
avaliados em perfilometria e MEV.

Alumina 99,8% (Al2O3).
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As amostras de Alumina 99,8% foram preparadas com matéria prima
comercial (30vol% em Alumina, 1vol% de álcool Polivinílico, 1vol% Poliacrilato de
amônia e 68vol% de água destilada. Essa composição foi moída e seca para posterior
prensagem uniaxial à 80 MPa seguido por prensagem isostática à 100MPa por 30
segundos. As dimensões da peça verde eram de 40 x 40 x 10 mm. Após sinterização
(1600°C a um patamar de 2 horas) o dimensional retraiu para 34 x34 x 8,5mm. As
peças foram retificadas nas maiores superfícies para eliminar imperfeições, reduzindo
a rugosidade superficial e a dimensão em até 0,25mm na espessura. A baixa
rugosidade superficial favorece a redução de falhas decorrentes do processo de corte.
A Figura 73, mostra a peça colada em substrato de vidro para o corte.

Figura 73 - Peça de Alumina 99,8% colada em substrato de vidro.

Silício (111).

As peças de silício estavam na forma de wafers com orientação cristalina
(111), diâmetro de 100 mm e espessura de 0,5mm. Apenas um lado retificado e polido,
rugosidade média (Ra) de 10 a 20 Å. Na Figura 74 é possível visualizar um wafer
montado para o corte, em substrato de sacrifício em material plástico e com um dos
lados adesivado (Lintec ADWTLLD-510T espessura de 0,2mm) e aro (frame) metálico,
para fácil montagem na mesa de corte da dicing DAD3350.
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Figura 74 – Silicio (111) fixado em substrato plástico adesivo.

Quartzo X.
O plano cristalográfico adotado para o quartzo foi o X ou [112̅0] e as
dimensões similares às das peças de silício, porém com ambos os lados retificados e
polidos. A fixação para o corte também foi similar, utilizando substrato de sacrifício
adesivo da Lintec ADWTLLD-510T espessura de 0,2mm, porém, sinalizada com
marcador azul, pois se tratar de uma peça translucida, Figura 75.

Figura 75 – Quartzo X fixado em substrato plástico adesivo.
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Configuração dos cortes.

Os cortes foram configurados segundo duas frentes: características do disco
de corte e parâmetros de corte. Começando pelas características dos discos de corte,
é possível encontrar uma vasta literatura proveniente de fabricantes desse tipo de
ferramenta. Nesse estudo foram utilizados três discos abrasivos diamantados dos
fornecedores: ADT e Disco Corporation e THERMOCARBON. Na Tabela 7 constam
algumas das características de cada disco e na Figura 76 e Figura 78,.
Tabela 7 - Características dos discos abrasivos empregados nos ensaios.

Características dos discos de corte abrasivos empregados nos ensaios*
Diam.

Diam.

Grit

ext.

int.

size

[mm]

[mm]

[mesh]

0,254

57,15

40

0,254

57,15

40

0,254

57,15

40

Fabricante

Espessura

Modelo

[mm]

ADT
00777-8053-010-KUP
DISCO
R07-SDC280-B200-75
THERMOCARBON
2.25M-10C-54R7-3

Não
espec.

#280

#270 a
#325

Massa
[g]

0,65

0,81

0,88

Tamanho
de grão
[µm]

53

Ligante
Resinóide

Não
espec.

Não

Não

espec.

espec.

< 54

* Especificações obtidas dos respectivos manuais

Figura 76 – Discos de corte utilizados na operação de Corte Fino (Fase 5).

Não
espec.
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Segundo os fabricantes, os discos selecionados têm aplicação no corte de
materiais duros e frágeis. Evidentemente que, de acordo com os parâmetros de corte
e o material a ser trabalhado, sempre existirão peculiaridades que impactarão
diretamente no resultado final. No caso desse estudo, a intenção é alcançar condições
de menor geração de falhas.
Todos os discos foram previamente dressados por um bloco dressador da
empresa DISCO CORPORATIONS, modelo BGCAO172, para melhor exposição dos
grãos, limpeza das superfícies abrasivas dos discos e regularidade na forma. O
processo de dressagem consiste basicamente no corte da placa dressadora em
velocidades de rotação / velocidade de corte fixa em 30.000 rpm (para disco de 2
polegadas, velocidade de corte de 25,40 m/s), profundidade de corte de 1 mm e
velocidade de avanço crescente, de 1 mm/s à 5 mm/s. A Figura 77 é uma imagem da
placa de corte.

Figura 77 – Placa de dressagem de disco abrasivo.
Dresser Board BGCAO172, DISCO CORPORATION.

A Figura 78 sintetiza a aparência dos discos antes e depois da dressagem.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)
Figura 78 – Superfície dos discos de corte sem dressagem e com dressagem.
Em a) ADT sem dressagem, b) ADT dressado. Em c) DISCO sem dressagem e d) DISCO
dressado. Em e) THERMOCARBON sem dressagem e f) THERMOCARBON dressado.

Os parâmetros de corte selecionados para os discos abrasivos foram
(referência Figura 36):
 Profundidade de corte (p);
 Velocidade de avanço (v);
 Velocidade de rotação / velocidade de corte (w).
Cada corte foi composto de uma combinação de parâmetros e cada
combinação recebeu o nome de grupo. A principal intenção desses ensaios de corte
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foi a caracterização das dimensões do chipping, por isso, consta nas Tabela 8, Tabela
9 e Tabela 10, uma coluna com o valor médio de 5 medições do mesmo corte,
chamada de Falhas.
O primeiro material a ser trabalhado foi a Alumina 99,8%. Os dados foram
registrados na Tabela 8.
Tabela 8 - Grupos de corte / parâmetros de corte para Alumina 99,8%.

Grupos de corte / parâmetros de corte para Alumina 99,8%.
Obs.: Somente disco THERMOCARBON.
Disco

Vel. Angular
[rpm]
Vel. de corte
[m/s]

10.000

THERMOCARBON

8,47

20.000
16,93

30.000
25,40

Profundidade
de corte
[mm]

Velocidade
de avanço
[mm/s]

Falhas
[µm]

Grupo

1

20,1

A.G1

5

20,9

A.G2

1

21,6

A.G3

5

22,8

A.G4

1

19,7

A.G5

5

20,5

A.G6

1

20,1

A.G7

5

21,3

A.G8

1

18,0

A.G9

5

18,6

A.G10

1

18,7

A.G11

5

18,8

A.G12

1

3

1

3

1

3

Basicamente, os defeitos encontrados se restringiram ao desprendimento de
material das arestas. Grãos provenientes da Alumina se soltaram em diferentes
quantidades e até mesmo em blocos, dependendo dos parâmetros aplicados. A
metodologia utilizada para medição de defeitos de corte esta exemplificada na Figura
79. Trata-se de uma imagem aumentada em 500 vezes do grupo A.G4, ou seja, um
corte realizado à 10.000 rpm, 3 mm de profundidade e 5 mm/s de velocidade de
avanço. Vários trechos foram selecionados aleatoriamente dentro de cada grupo e os
maiores valores anotados, compondo uma média. Lembrando que a espessura do
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disco utilizado é de 0,254 mm e que as falhas ocorrem em ambos os lados do canal,
assim, as falhas chegam até 18% da espessura do disco nessas condições de corte.

Figura 79 – Corte Grupo A.G4. Em destaque, medição das falhas.

Os dados da Tabela 8 foram compilados em dois gráficos (Figura 80 e Figura
81) que ajudam na compreensão da relação entre os parâmetros combinados em
cada grupo. Estes dados são de falhas subsuperficiais que também podem ter sido
desenvolvidas durante o corte, entretanto falhas subsuperficiais também podem estar
ocorrendo com manifestação posteriormente ao corte, gerando mais um chipping.
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Figura 80 – Tamanho da falha versus Velocidade de rotação do disco abrasivo.

Figura 81 – Tamanho da falha versus Velocidade de avanço do disco abrasivo.

Os experimentos seguintes foram com o Silício (111). Este foi cortado em
̅ , como ilustrado na Figura 82. O silício quando
apenas em uma direção, [112]
submetido à pressões de corte pode atingir a pressão de transição de fase dúctil –
frágil, alterando o seu comportamento durante o corte. Jasinevicius (2004) explica que
o valor da pressão de transição de fase é relevante na previsão do comportamento do
mecanismo de remoção de material dúctil - frágil no processo de torneamento do
silício, sendo em algumas circunstancias, mais importante que grandezas como
dureza superficial. Acredita-se que nesse estudo, falhas estarão presentes e não
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poderão ser evitadas, porém, poderão ser reduzidas, utilizando parâmetros que
cheguem próximos ao regime plástico de remoção de material e baixo esforço de
usinagem.

Figura 82 – Plano cristalino e direção de corte.

Para o estudo foram utilizados os três discos abrasivos descritos
anteriormente, junto com uma combinação de parâmetros de corte descrito na Tabela
9 e Tabela 10.
Nos grupos compostos de alta velocidade de rotação / velocidade de corte
(50.000 rpm / 42,33 m/s) verificou-se instabilidade e ruptura total do disco de corte da
THERMOCARBON, logo após o início do grupo T.S.G13 ou até mesmo antes. O
evento se repetiu por várias vezes, confirmando que o limitante desse disco é a
velocidade de rotação / força centrífuga. O material resinoide do disco (composição e
características mecânicas) não é comunicado aos usuários pelos manuais técnicos
dos fabricantes, não há informação suficiente que se possa atribuir a ruptura ao ligante
resinóide, porém, foi verificado diferenças significativas na massa dos discos, mesmo
quando a concentração de diamante. O disco THERMOCARBON utilizado possui
maior massa, o que gera maior força centrífuga comparado aos outros dois discos
selecionados e que apresentou ruptura quando o giro excedeu aos 30.000 rpm.
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Tabela 9 - Grupos de corte / parâmetros de corte para Silício (111).
Grupos de corte / parâmetros de corte para Silício (111).

Disco

Vel. Angular
[rpm]
Vel. de corte

Velocidade
de avanço
[mm/s]

Falhas
[µm]

Grupo

0,1

47/29/64

T.S.G1*/D.S.G1**/A.S.G1***

1

63/32/61

T.S.G2/D.S.G2/A.S.G2

10.000

5

96/41/94

T.S.G3/D.S.G3/A.S.G3

8,47

0,1

73/28/46

T.S.G4/D.S.G4/A.S.G4

1

94/46/73

T.S.G5/D.S.G5/A.S.G5

5

102/37/72

T.S.G6/D.S.G6/A.S.G6

0,1

40/23/32

T.S.G7/D.S.G7/A.S.G7

1

64/31/27

T.S.G8/D.S.G8/A.S.G8

30.000

5

88/33/69

T.S.G9/D.S.G9/A.S.G9

25,40

0,1

70/26/55

T.S.G10/D.S.G10/A.S.G10

1

90/35/60

T.S.G11/D.S.G11/A.S.G11

5

88/34/92

T.S.G12/D.S.G12/A.S.G12

0,1

--/24/23

T.S.G13/D.S.G13/A.S.G13

1

--/30/37

T.S.G14/D.S.G14/A.S.G14

50.000

5

--/31/37

T.S.G15/D.S.G15/A.S.G15

42,33

0,1

--/20/41

T.S.G16/D.S.G16/A.S.G16

1

--/27/42

T.S.G17/D.S.G17/A.S.G17

5

--/30/82

T.S.G18/D.S.G18/A.S.G18

[m/s]

Profundidade
de corte
[mm]

0,1

THERMOCARBON
DISCO
ADT

0,35

0,1

0,35

0,1

0,35

T.S.G1* - T = THERMOCARBON; S = Silício; G1 = Grupo de parâmetros de corte 1.
D.S.G1** - D = DISCO S = Silício; G1 = Grupo de parâmetros de corte 1.
A.S.G1*** - A = ADT; S = Silício; G1 = Grupo de parâmetros de corte 1.

No caso dos ensaios com Quartzo X, os testes realizados foram similares ao
Silício (111) (Tabela 10).
O mesmo evento de ruptura do disco THERMOCARBON à 50.000 rpm
também ocorreu com o Quartzo X, confirmando que não se trata de um fato
relacionado ao material mas sim à resistência à ruptura devido força centrífuga.
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Os critérios de medição do chipping do Silício (111) e Quartzo X foram
similares aos adotados no corte da Alumina 99,8%, segundo a Figura 79. Optou-se
pelos discos ADT e DISCO, visto que o THERMOCARBON não conseguiu ser
utilizado em altas rotações / velocidades de corte (cerca de 50.000 rpm / 42,33 m/s).
Tabela 10 - Grupos de corte / parâmetros de corte para Quartzo X.
Grupos de corte / parâmetros de corte para Quartzo X.

Disco

Vel. Angular
[rpm]
Vel. de corte

Velocidade
de avanço
[mm/s]

Falhas
[µm]

Grupo

0,1

31/15/14

T.Q.G1*/D.Q.G1**/A.Q.G1***

1

29/25/31

T.Q.G2/D.Q.G2/A.Q.G2

10.000

5

64/26/51

T.Q.G3/D.Q.G3/A.Q.G3

8,47

0,1

28/12/23

T.Q.G4/D.Q.G4/A.Q.G4

1

49/24/32

T.Q.G5/D.Q.G5/A.Q.G5

5

72/39/50

T.Q.G6/D.Q.G6/A.Q.G6

0,1

34/11/19

T.Q.G7/D.Q.G7/A.Q.G7

1

43/21/38

T.Q.G8/D.Q.G8/A.Q.G8

30.000

5

60/27/50

T.Q.G9/D.Q.G9/A.Q.G9

25,40

0,1

34/7/13

T.Q.G10/D.Q.G10/A.Q.G10

1

39/13/22

T.Q.G11/D.Q.G11/A.Q.G11

5

56/35/32

T.Q.G12/D.Q.G12/A.Q.G12

0,1

--/13/13

T.Q.G13/D.Q.G13/A.Q.G13

1

--/9/21

T.Q.G14/D.Q.G14/A.Q.G14

50.000

5

--/22/33

T.Q.G15/D.Q.G15/A.Q.G15

42,33

0,1

--/6/7

T.Q.G16/D.Q.G16/A.Q.G16

1

--/20/24

T.Q.G17/D.Q.G17/A.Q.G17

5

--/25/47

T.Q.G18/D.Q.G18/A.Q.G18

[m/s]

Profundidade
de corte
[mm]

0,1

THERMOCARBON
DISCO
ADT

0,35

0,1

0,35

0,1

0,35

T.Q.G1* - T = THERMOCARBON; Q = Quartzo; G1 = Grupo de parâmetros de corte 1.
D.Q.G1** - D = DISCO Q = Quartzo; G1 = Grupo de parâmetros de corte 1.
A.Q.G1*** - A = ADT; Q = Quartzo; G1 = Grupo de parâmetros de corte 1.
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Figuras específicas com resultados obtidos em cada material constam nas
Figura 83 a Figura 90, tanto para Silício quanto para Quartzo. A Figura 83 e Figura 84
mostram que o tamanho da falha diminui com o aumento da rotação / velocidade de
corte, para o silício cortado com disco de corte da ADT e DISCO. Esse fato pode ser
comprovado pela Equação (2), onde o aumento da velocidade de rotação / velocidade
de corte (Vs) reduz a força tangencial (FT) diminuindo os danos ao material cortado
devido redução da espessura do cavado. O mesmo vale para a redução da velocidade
de avanço (Vw).

Figura 83 – Tamanho falha versus Veloc. rotação do disco ADT / Silício (111).

Figura 84 – Tamanho falha versus Veloc. rotação do disco DISCO / Silício (111).
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A Figura 85 e Figura 86 mostram uma tendência de aumento do tamanho da
falha com o aumento da velocidade da avanço para o silício com ambos os discos de
corte.

Figura 85 – Tamanho falha versus Veloc. avanço do disco ADT / Silício (111).

Figura 86 – Tamanho falha versus Veloc. avanço do disco DISCO / Silício (111).
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A Figura 87 e Figura 88 mostram que o tamanho da falha diminui com o
aumento da rotação / velocidade de corte para o quartzo cortado com disco de corte
da DISCO e ADT.

Figura 87 – Tamanho falha versus Veloc. rotação do disco ADT / Quartzo X.

Figura 88 – Tamanho falha versus Veloc. rot. do disco DISCO / Quartzo X.

A Figura 89 e Figura 90 mostram uma tendência de aumento do tamanho da
falha com o aumento da velocidade da avanço para o quartzo com ambos os discos
de corte.
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Figura 89 – Tamanho falha versus Veloc. avanço do disco ADT / Quartzo X.

Figura 90 – Tamanho falha versus Veloc. avanço do disco DISCO / Quartzo X.

Os ensaios com THERMOCARBON não foram citados pelo fato da quebra do
disco.
A aparência das arestas fraturadas é apresentada na Figura 91 e Figura 92,
que abrangem grupos específicos de corte que resultaram em grandes e pequenas
falhas (quantitativamente). Foram selecionados os grupos de acordo com os
resultados das tabelas e gráficos anteriores. O Silício (111) tem os grupos A.S.G3 e
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A.S.G13, como bons e maus resultados respectivamente. Também os grupos D.S.G5
e D.S.G16 para profundidade de corte de 0,35 mm.

a)

b)

c)

d)
Figura 91 – As piores e melhores condições para silício, disco ADT e DISCO.
Em a) Grupo A.S.G3, em b) D.S.G5, em c) A.S.G13 e em d) D.S.G16.

No quartzo, os grupos com o maior chipping foram A.Q.G3 e D.Q.G6 e menor,
A.Q.G16 e D.Q.G16.
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a)

b)

c)

d)
Figura 92 – As piores e melhores condições para quartzo, disco ADT e DISCO.
Em a) Grupo A.Q.G3, em b) D.Q.G6, em c) A.Q.G16 e em d) D.Q.G16.

Os cortes que têm chipping médio menor são aqueles de alta velocidade de
rotação / velocidade de corte e baixa velocidade de avanço. Porém, essa relação está
diretamente relacionada com a taxa volumétrica de remoção de material. Quanto
menor a taxa, menos chipping haverá devido diminuição da força tangencial (FT),
descrita na Equação (2).
Com o intuito de confrontar os dados projetados do corte e o que se obtém na
realidade, foi realizada uma avaliação, de riscamento o Quartzo X com disco abrasivo
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na condição de 30.000 rpm e velocidades de avanço de 0,1mm/s, 1mm/s e 5mm/s. A
profundidade de corte foi crescente e o material submetido à perfilometria após os
ensaios. A Figura 93 mostra uma imagem da forma progressiva como o disco penetra
no Quartzo X.

Figura 93 - Riscamento quartzo na condição de 1mm/s @ 30.000 rpm.

Verifica-se a fase de remoção dúctil como sendo os riscos claros, onde
predominam as deformações plásticas. A remoção frágil tem aparência escurecida e
irregular, nela predomina a remoção por ruptura do material.
Com a perfilometria foi possível medir a profundidade removida de material
em diferentes posições, em especial, na transição do mecanismo remoção dúctil para
frágil, na Figura 94 e Figura 95.
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Figura 94 – Perfilometria do risco realizado pelo disco abrasivo sobre o quartzo.

A medida obtida antes da fratura foi em torno a 0,2490 µm. Logo após o início
da fratura, encontramos 0,3116 µm.

a)
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b)
Figura 95 – Medição da profundidade do risco no regime plástico do quartzo.

O cálculo da contribuição de um único grão abrasivo na remoção de material,
aponta 2 µm de avanço a cada revolução, para condições de 30.000 rpm e 1mm/s de
avanço. A Figura 96 ilustra essa situação. Sabendo que o disco é composto por uma
infinidade de grãos, esse valor tende a ser menor, porém, não reduz a influência dos
parâmetros de corte. O mesmo cálculo para 50.000 rpm e 0,1 mm/s, retorna uma
profundidade de 0,12 µm. Valor inferior ao valor crítico observado no estudo de
riscamento, o que justifica, em parte, a redução do chipping. Na Figura 96 o grão é
representado pela forma triangular e a dimensão Cgrão representa a dimensão de
exposição do grão que está interagindo com o material. Pode-se afirmar que o avanço
do disco sobre o substrato a ser cortado não deve ser maior que Cgrão, porém, o disco
é composto por uma infinidade de grãos; é de se esperar que o mesmo grão não seja
responsável por remover toda essa dimensão.
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Figura 96 - Incremento de avanço em cada revolução do disco abrasivo.
(Elaborado pelo autor).

Com o intuito de se obter mais informações referentes ao mecanismo de
remoção operando nas diferentes condições de corte, foi realizado um MEV das
impressões deixadas na “saída da ferramenta” no Quartzo X. Chama-se de “saída da
ferramenta” o último instante de contato entre ferramenta e o material cortado antes
da ascensão do disco. Portanto, entende-se que seja a aparência do processo de
remoção em um determinado instante de tempo.
A dicing saw foi programada para efetuar cortes segundo a ilustração
esquemática da Figura 97. Os trechos vermelhos indicam a trajetória de ascensão do
disco, caracterizando a situação de “saída de ferramenta”. Mecanicamente, a
movimentação é dada em três eixos diferentes e independentes não havendo
desaceleração na saída da ferramenta.
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Figura 97 - Trajetória programada para o disco abrasivo sobre o material.

Foram analisadas quatro situações: D.Q.G1, D.Q.G4, D.Q.G13 e D.Q.G16.
Lembrando que todas têm a mesma velocidade de avanço (100 µm/s), rotações
(10.000 e 50.000 rpm) e profundidades de corte diferentes (100 µm e 350 µm). As
imagens constam na Figura 98.

a)

b)

c)

d)
Figura 98 - Impressão deixada no momento de ascensão do disco abrasivo.
Em a) D.Q.G1. Em b) D.Q.G4. Em c) D.Q.G13 e em d) D.Q.G16.
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O primeiro fato que se observa é a influência da profundidade de corte no
mecanismo de remoção. As profundidades menores (como Figura 98a e c) o
mecanismo dúctil é mais presente que nas grandes profundidades de corte (como na
Figura 98b e d).
A velocidade de rotação / corte, na remoção de material também pode ser
vista com grande relevância. Nos casos da Figura 98a e b, a rotação / velocidade de
corte é relativamente baixa, fazendo com que pouco material seja removido a medida
que o disco avança sobre o substrato. Nas condições da Figura 98c e d, a impressão
no material é muito próxima à forma do disco, indicando maior eficiência na remoção
dado o maior número de passes, do disco, por unidade de tempo.
Também é possível constatar regiões com predominância dos mecanismos
de remoção: dúctil e frágil, sendo que o mecanismo dúctil é mais presente na alta
rotação / velocidade de corte com pequena profundidade (D.Q.G13, Figura 98c).
A Figura 99 sinaliza a predominância dos mecanismos no grupo de corte
D.Q.G13, com uma linha amarela pontilhada.

Figura 99 – Grupo D.Q.G13, regiões com predominância do mecanismo frágil e dúctil.

A Figura 100 referente ao corte D.Q.G16 (Figura 98d) indica aparência um
pouco diferente, provavelmente devido à profundidade de corte maior.
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Figura 100 - Grupo D.Q.G16, regiões com predominância do mecanismo frágil e dúctil.

Pontos de ruptura frágil na região frontal do corte são indicados pelas setas
vermelhas (Figura 101). Imagens específicas dessas regiões confirmam a aparência
de ruptura frágil, demonstrando que a penetração dos grãos abrasivos é agressiva.

Figura 101 - Pontos de ruptura frágil na região frontal do corte D.Q.G16.
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A Figura 100 também destaca uma pequena área demarcada com quadro de
bordas alaranjadas. Avaliando essa área em destaque, na Figura 102 verificou-se a
transição do mecanismo dúctil para frágil em detalhes. Além disso, a superfície que
passou por remoção predominatemente frágil está repleta de trincas e prováveis
falhas subsuperficiais que certamente serão convertidas em chipping e backside
chipping.

Figura 102 - Detalhe Figura 100.

Verifica-se também uma quantidade significativa de material proveniente do
disco abrasivo impregnado sobre a superfície acidentada gerada pelo mecanismo
frágil (Figura 102). Sabe-se que esse material pertence ao disco devido a um MEV
também realizado sobre a ferramenta de corte (Figura 103).
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a)

b)

c)

d)
Figura 103 – MEV disco de corte DISCO R07-SDC280-B200-75.
Em a) aumento de 500x. Em b) aumento de 1.000 x.
Em c) aumento de 10.000 x. Em d) aumento de 25.000 x.

4.2.4 Pintura de eletrodos (Fase 5).

Desde o protótipo conceitual, na Fase 4, optou-se pelo uso da pasta de prata
4080 da TICON devido sua temperatura de metalização em torno de 500°C, abaixo
da temperatura de mudança do quartzo α para β. Dada a disponibilidade de tempo no
projeto, foi testada outra prata, DT1313 da HERAEUS. Esta tem um ponto de
metalização em 780°C. A temperatura é acima da suportada pelo quartzo na fase α,
havendo a possibilidade de transformação displaciva. Essas propostas foram
aplicadas ao longo das fases seguintes.
Associado ao tipo de pasta de prata foram propostas melhorias à pintura e
também, adaptada nova técnica, pois a pintura do protótipo conceitual foi feita com
pincel, o que gerou camadas irregulares, desperdício e pouca uniformidade. A pintura
com pincel foi planejada com auxílio de uma máscara de evitasse contato condutivo
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entre terminais e desse mais regularidade à espessura. Também foi planejada a
pintura utilizando tela (silk screen).
Ao longo da Fase 5 foi criado um esboço do formato final esperado para o
gerador. A pintura assumiu maior importância na medida em que se optou pela solda
de dois fios condutores sobre os eletrodos pintados e metalizados. Essa opção
pareceu ter maior rigidez, pois os geradores serão submetidos à solicitações
mecânicas como flexão e compressão.
Os resultados obtidos serão apresentados em cada fase do Capítulo 4.

4.2.5 Ensaios de geração de energia (Fase 5).

O resultado de estudos e propostas feitas para um formato de mecanismo
piezelétrico em cristal de quartzo foi adotado dos geradores PZT citados por Nouira,
et al. (2005); Lin, et al. (2009); Cesar (2010); Anton (2011); Ertuk; Inman, 2011; Sweeleong, et al. (2011); Fernandes (2012) e Mineto (2013). Estes atendem as possíveis
solicitações existentes na mecânica - tração/compressão, cisalhamento, flexão e
torção, a flexão foi a condição mais satisfatória, tanto pela diversidade de estudos,
quanto à simplicidade na fabricação. A forma é um cantiléver cuja largura é de 6,5
mm, comprimento de 32 mm e espessura de 0,5 mm. A Figura 104 mostra um croqui
da proposta desenvolvida, constituída de um substrato de quartzo com as faces
depositadas com eletrodos, dois condutores de cobre revestido com teflon e pontas
decapadas, em uma delas soldada com liga de estanho sobre o eletrodo, a outra para
conexão com módulo ou aparelho de aquisição de dados.

Figura 104 – Proposta da forma do gerador de quartzo.
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Para análise do sinal gerado foram desenvolvidos dois testes de flexão. Um
para alta e outro para baixa frequência (1 a 5 Hz e outro de 900 Hz). O primeiro utilizou
uma máquina de testes hidráulica da MTS 370.02, instalada no LTC. O sistema
desenvolvido conta um suporte para fixação do cristal e um apalpador (Figura 105),
sendo Figura 105a um modelo digital e em Figura 105b o sistema fixo no equipamento
MTS.

a)

b)
Figura 105 – Teste de baixa frequência, 1 e 5 Hz.

Em a) croqui de suporte / apalpador para testes do gerador de quartzo.
Em b) suporte / apalpador instalado no equipamento de teste MTS.

Para ensaios de alta frequência foi utilizado o mesmo suporte, porém com
outro apalpador. Este foi acionado por uma micro retíficadora de velocidade variável
RT650KA da marca Black & Decker, cuja velocidade máxima de rotação / velocidade
máxima de corte, é de 27.000 rpm / 22,87 m/s. Esta será descrita em detalhes adiante.
Foi desenvolvido um programa em LabView para aquisição dos valores de
tensão e registro em gráfico mV x tempo (Figura 106). A placa utilizada foi a National
Instruments USB – 6009.
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Figura 106 – Programa LabView para aquisição de tensão versus tempo.

4.3 Fase 6 – Verificação 0 / Protótipo funcional.
As Fases 5 e 6 foram definidas em paralelo (Figura 41), para que resultados
obtidos nos estudos da Fase 5 alimentasse diretamente a Fase 6.
Durante as atividades, foram observadas algumas necessidades relativas a
identificação / confirmação do plano cristalino oriundo do processo de corte bruto,
limpeza e checagem das peças ao final de cada operação. Essas atividades foram
incluídas em uma nova sequência de fabricação dada pela Figura 107.
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Figura 107 – Nova sequência de operações para fabricação de gerador Energy Harvesting.

A nova sequência foi utilizada para construção do protótipo funcional de
gerador piezelétrico. Duas frentes foram realizadas: material sintético (wafer de
quartzo sintético X) e material natural (cristais naturais de quartzo). As atividades mais
relevantes foram listadas a seguir:
 Aquisição e entrega de material.
Wafers de quartzo sintético X por Wafer University Inc. e cristais natural de
quartzo, Figura 108a. Cristal de quartzo natural, Figura 108b.
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a)

b)
Figura 108 – Amostras de Quartzo.

Em a) Quartzo Sintético no plano cristal X, chamado de Quartzo Sintético X. Em b) cristal de
quartzo natural.

 Corte bruto.
Os parâmetros de corte foram: velocidade da fita de 6 mm/s e força de corte
de 90 g. A fita utilizada foi a mesma da Fase 5: mod. Ref. 34320 EXAKT. A tensão da
fita acrescida fora do especificado em pelo menos uma unidade do marcador.
Os cortes dos planos X, Y e Z ocorreram segundo as indicações de Parrish e
Gordon (1945), no quartzo. A localização dos planos se deu principalmente pelas
superfícies r, m e z. A Figura 3 e Figura 136, também foram utilizadas na identificação
do grupo cristalino. Na Figura 109 constam as aparências das superfícies dos planos
de corte.
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a)

b)

c)

d)

Figura 109 – Aparência das superfícies dos planos de corte X, Y e Z, provenientes do corte
com fita abrasiva.
Em a) quartzo natural e desenho esquemático dos planos de corte utilizado para referência
dos cortes. Em b) Plano X. Em c) Plano Y e em d) Plano Z.

Apesar dos mesmos parâmetros de corte, os acabamentos foram diferentes,
fato atribuído às características de cada direção de corte / plano cristalino. Maiores
defeitos foram encontrados nos planos X e Z. O fato que mais chamou a atenção no
quartzo natural foram descontinuidades das peças, como indicado na Figura 110.
Esses vazios estiveram presentes em praticamente todas as peças de quartzo natural
segmentadas,

variando

em

intensidade

de

ocorrência

e

tamanho.

Tais

descontinuidades não foram atribuídas ao corte com fita abrasiva, mas sim às
características das peças de quartzo natural.
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Figura 110 – Falha em quartzo natural.

 Confirmação do plano.
A confirmação do plano foi realizada por meio de difração de raios-X realizada
em equipamento XRD 7000 – SHIMADZU. O wafer de quartzo sintético foi medido
diretamente (sem suporte) como consta na Figura 111.

Figura 111 – Difratômetro de Raios X XRD 7000 - SHIMADZU.
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No espectro obtido (Figura 112), verifica-se o pico em 36,64°, valor confirmado
por Parish e Gordon (1945), de acordo com a Figura 136 e Figura 137 do ANEXO B –
Planos cristalinos do quartzo.

Figura 112 – Difratômetro de Raios X para Quartzo Sintético X.

Para o quartzo natural, constatou-se a imprecisão dos cortes brutos devido a
ocorrência de múltiplos picos que indica a manifestação de outros planos cristalinos
na superfície de corte.
Parrish e Gordon (1945) relatam o plano de interesse deve ser obtido pelo
corte e certificação sucessivo do plano por meio da difração de Raios X, só assim é
possível obter o plano de interesse, sem quaisquer interferências de outros planos.
Após isto, têm-se as sementes para crescimento de cristais sintéticos. Porém neste
projeto o objetivo é a obtenção aproximada da plano e erros devem ser tolerados. No
plano de cristalino Y cortado, os resultados foram considerados bons, estando
próximo aos valores de pico do plano cristalino Y tabelado por Parrish e Gordon
(1945), (Figura 113).

150

Figura 113 - Difratômetro de Raios X para Quartzo natural Y.

Foi realizada análise química semi quantitativa do Quartzo natural Y, em
Espectrômetro de Fluorescência de Raios X por energia dispersiva, modelo
EDX720/800HS, indicando, basicamente, 96,578% de SiO2 e 3,193% de Al2O3 (Figura
114).

Figura 114 – EDX quartzo natural Y – resultados quantitativos.

 Corte fino e inspeção visual.
O Quartzo sintético X passou pela mesma preparação desenvolvida na Fase
5 (Figura 75). O disco utilizado foi o R07-SDC280-B200-75. O grupo de corte foi G16
alterando-se a profundidade de corte do disco para a condição de corte completo do
material e penetração no substrato de sacrifício de até 0,2 mm. Esse valor se deve a
espessura do substrato de sacrifício adesivo da Lintec, ADWTLLD-510T, com
espessura de 0,2 mm. Dado o pequeno valor da profundidade de corte, o backside
chipping foi significativo. Fabricantes de máquinas de corte e ferramentas abrasivas,
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como DISCO CORPORATION (2006), sugerem que o disco abrasivo penetre no
substrato de sacrifício pelo menos uma vez e meia a sua espessura, portanto, 0,381
mm. Essa situação de potencial formador de backside chipping é ilustrada na Figura
115, onde as áreas pintadas de cor vermelha, no detalhe do corte, indicam a área
sujeita à esse tipo de efeito.

Figura 115 – Influência da pouca profundidade de corte na geração do backside chipping.

A Figura 116 mostra a aparência da superfície gerada e as arestas. Devido as
condições de corte desenvolvidas na Fase 5, o chipping ficou com dimensional médio
de 11 µm, com restrições, pois grandes lascas foram encontradas. A origem dessas
falhas estava no backside chipping, com dimensões de até 247 µm. A Figura 116
ilustra o resultado do corte, colocando várias imagens da mesma peça, sendo em a)
a vista inferior, em b) a vista lateral e em c) vista superior da peça.

a)

b)
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c)
Figura 116 – Corte fino do quartzo sintético X (Fase 6).
Em a) a vista inferior (backside chipping), em b) a vista lateral e em c) vista superior da peça
(chipping).

Shibata et al (1996) constataram, em estudos de torneamento de wafers de
silício (vários planos cristalinos) que o acabamento superficial depende das
características dos planos de corte, não somente do plano cristalino. No caso do wafer
de quartzo X foram adotadas direções de corte para a maior dimensão do cantiléver,
como indicado na Figura 117. As direções foram chamadas de horizontal e vertical,
tomando como referência horizontal o indexador do wafer.
O objetivo foi encontrar diferenças na geração de falhas em cada direção de
corte / plano cristalino, como observado no corte bruto. Os resultados obtidos não
indicaram direções preferenciais de corte.

Figura 117 – Wafer de quartzo X cortado nas direções horizontal e vertical.

Para o quartzo natural, os parâmetros de corte foram os mesmo (G16). As
peças tinham dimensões menores do que o esperado devido ao tamanho do cristal
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fatiado e variações na espessura. Tendo em vista esses fatos, fez-se um ajuste do
dimensional proposto para o cantiléver, resultando em geometrias cúbicas de
aproximadamente 3 mm de largura, 3 mm de profundidade e até 2 mm de espessura.
De acordo com os estudos da Fase 5, os corpos foram fatiados com a superfície bruta
para auxilio da fixação no substrato pelo adesivo, foram utilizados substratos e adesivo
Lakeside n° 70 (Thermoplastic Quartz Cement), como indicado na Figura 118.

a)

b)
Figura 118 – Corte fino do quartzo natural (Fase 6).

Em a) quartzo natural Y aderido à substrato de vidro e segmentado em cubos. Em b) vista
lateral indicando chipping e backside chipping.

Uma advertência é que superfícies irregulares são potenciais geradores de
falhas, que pode comprometer o resultado final. No caso das peças de quartzo natural,
o chipping foi maior comparativamente ao corte do quartzo sintético X, porém o
backside chipping não apresentou essa característica, como é possível verificar na
Figura 118b. A princípio, concluiu-se que a forma de fixação da peça, com adesivo e
vidro, foi melhor que o adesivo plástico.
 Pintura eletrodos.
Pintura efetuada com uso de pincel e máscara delimitadora, para evitar perdas
de processo por união condutiva entre terminais. Foi aplicada pasta de prata TICON
4080, que metaliza à uma temperatura de patamar de 500 °C por 40 min. (Figura 119).
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a)

b)
Figura 119 – Pintura eletrodos (Fase 6).
Em a) pintura realizada manualmente com pincel. Em b) peça metalizada.

 Solda dos cabos.
Vários cabos perderam aderência no ponto de solda devido desprendimento
da camada de pasta de prata, como mostrado na Figura 120b. Isto foi devido a
espessura excessiva do eletrodo e má metalização, devido massa excessiva. Apesar
disso foi possível obter peças para teste (Figura 120a).

a)

b)
Figura 120 – Peças provenientes da solda dos cabos.

Em a) peça aprovado para próxima fase. Em b) peça reprovada por falta de aderência da pasta
de prata ao quartzo.
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 Testes.
Os testes foram realizados na MTS 370.02 em duas faixas de frequência: 1Hz
e 5 Hz, com flexão de até 0,1 mm do cantiléver, pelo apalpador (Figura 121).

Figura 121 – Cantiléver em ensaio de flexão de 0,1mm em 1 Hz e 5 Hz.

Os melhores resultados são mostrados na Figura 122, onde, em frequência
de 1 Hz foi possível obter melhor regularidade na geração da diferença de potência
(ddp), ficando de 300 a 400 mV. Em uma frequência de acionamento cinco vezes
maior (5 Hz), o comportamento muda, havendo um incremento de tensão gerada a
cada acionamento e um decaimento.
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a)

b)
Figura 122 – Ensaios de acionamento do cantiléver por flexão mecânica.
Em a) ensaio n°7 na bateria de 0,1mm à 1Hz de frequência de acionamento. Em b) ensaio n°10
da bateria de 0,1mm à 5Hz de frequência de acionamento.

Houve a ruptura da amostra após determinado número de ensaios, o que
indica ruptura por excesso de flexão, chegando até 3 mm de deformação aplicada
4.4 Fase 7 – Verificação 1.

A mesma sequência de atividades proposta na Fase 6, foi repetida na Fase 7,
constando as seguintes diferenças:
 Corte fino e inspeção visual.
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Adoção de uma camada dupla de substrato adesivo para o corte do quartzo
sintético X. O substrato da Lintec (ADWTLLD-510T) de espessura de 0,2mm, aplicado
sobreposição de duas camadas, a espessura dobra para 0,4 mm e a profundidade de
corte adotada foi de 0,381 mm. Comparativamente aos resultados da Fase 6, onde o
backside chipping chegou à 247 µm (Figura 116), houve melhora, encontrando valores
de até 42 µm. A Figura 123 a vista lateral de uma das peças. O adesivo reteve uma
grande quantidade de cavaco sendo necessários fortalecimento no ajuste do sistema
de refrigeração e limpeza.

Figura 123 - Vista lateral quartzo sintético X cortado nas condições da Fase 6, porém com
maior profundidade devido aumento da espessura do substrato de sacrifício.

 Pintura de eletrodos.
Uso da pasta de prata DT 1313 e aplicação por silkscreen, segundo a Figura
124.

Figura 124 – Pintura amostras de quartzo sintético X por silkscreen, utilizando prata TICON
4080.
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O processo de aplicação foi superior, resultado em uma camada uniforme,
porém, houve um problema com as peças de quartzo durante a metalização. O forno
utilizado para metalização da pasta de prata que estava em torno de 850 °C, o que
fez com que todo o lote fosse perdido por proliferação generalizada de trincas, Figura
125. Existem duas possibilidades possíveis para esse evento: o aquecimento e
resfriamento irregular, o que implica em mudanças de fase não homogênea o longo
da mesma peça. E também a possibilidade do quartzo ter atingido a fase de Tridimita
β1, que é está em torno à 870°C e é reconstrutiva (a Figura 5 mostra as mudanças de
fase e suas temperaturas).

b)

a)
Figura 125 – Peça de quartzo sintético X rompido devido transformação de fase irregular e
reconstrutiva.
Em a) visão geral de uma peça trincada. Em b) detalhe da trinca.

4.5 Fase 8 – Verificação 2.
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Utilizando a mesma sequência da Fase 6, com as seguintes diferenças:
 Corte fino.
Aplicação de uma camada de adesivo Lakeside n°70 (com espessura de
aproximadamente 500 µm) sobre e sob as peças de quartzo. A intenção foi reduzir o
impacto dos grãos do disco abrasivo e melhorar a fixação do substrato de quartzo
junto ao substrato de sacrifício para evitar movimentações e potencial geração de
backside chipping. O substrato de sacrifício passou a ser um vidro plano, com um dos
lados jateados para aderência. A Figura 126a, mostra a proposta da composição
wafer, adesivo e vidro. Na Figura 126b o wafer de quartzo sintético X segmentado em
duas direções diferentes.

a)

b)
Figura 126 - Acabamento lateral do substrato na condição de D.Q.G16 ALTERADA.
Em a) vista do substrato de quartzo sintético X aderido à substrato de vidro e camada de
adesivo. Em b) vista lateral do acabamento na condição D.Q.G16 ALTERADA.

Assim como na fase anterior, o corte em duas direções teve como objetivo
localizar eventuais diferenças no tamanho das falhas devido variações das
propriedades do wafer, no entanto, não foram encontradas diferenças que se
destacassem. O que se observou foi redução significativa do chipping e backside
chipping, (Figura 127), comparativamente às situações anteriores.
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Figura 127 – Resultado do corte fino na Fase 8.
Vista lateral da peça de quartzo sintético X, chipping e backside chipping reduzido.

O uso do adesivo como camada recobrindo o wafer contribuiu para melhor
fixação da peça durante o corte e também reduziu a agressividade com que os grãos
penetram no material. No entanto, o adesivo impregna os bolsões do disco de corte
mais rapidamente, o que diminui a abrasividade do disco aumentando o chipping. Para
essa fase, o chipping ficou em torno de 25 µm e o backside chipping médio de 36 µm.
A Figura 128 mostra a ruptura do adesivo, que quando sólido assume característica
rígida.

Figura 128 - Vista superior do corte.
O detalhe indica o chipping no adesivo e no quartzo, logo abaixo do adesivo.
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 Pintura dos eletrodos.
Pasta de prata TICON 4080 com a pintura utilizando tela (silk screen)
Metalização à 500 °C por 40 min. Sem problemas de trincas decorrentes de mudança
de fase.
 Testes.
Nessa fase foi aplicada uma frequência de acionamento maior, cerca de 900
Hz, com flexão de 0,1 mm. Foi utilizado dispositivo construído com micro retífica de
velocidade variável RT650KA da marca Black & Decker, utilizando um apalpador de
ABS, com espessura de 1 mm, como mostrado na Figura 129.

Figura 129 – Dispositivo desenvolvido para acionamento do cantiléver com frequência
variável.

Nenhuma peça suportou mais do que alguns segundos, rompendo logo na
sequência. A tensão gerada ficou em torno de 500 mV. O resultado de um dos ensaios
é apresentado no gráfico da Figura 130.
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Figura 130 - Ensaio de acionamento do cantiléver por flexão mecânica à 900 Hz.

O gráfico indica que o cantiléver não teve tempo hábil para retornar à posição
de origem, tamanha a frequência de acionamento. Acredita-se que o valor obtido está
relacionado mais ao impacto do apalpador sobre o material do que da própria flexão.
4.6 Fase 9 – Verificação final.

A verificação final foi um estudo geral dos resultados obtidos nas Verificações
0, 1 e 2 como definição de uma sequência de operações viáveis.
A sequência proposta na Figura 107 foi considerada a melhor dadas as
condições de projeto e disponibilidade de maquinário.
O corte bruto de cristais naturais de quartzo foi adequado quanto ao
acabamento, porém, pouco preciso quanto ao plano de corte ser exatamente o plano
cristalino de interesse.
No corte fino, os fatores de maior impacto foram os parâmetros de corte,
porém, a fixação na mesa de corte também se mostrou fundamental na redução de
falhas e aumento da qualidade do acabamento.
A pintura de eletrodos teve melhores resultados com a pasta de prata de
menor temperatura de metalização, evitando transformações reconstrutivas e
irregulares. A técnica de silk screen foi a de maior destaque devido uniformidade da
camada, contribuindo diretamente para a aderência da pasta de prata à superfície do
quartzo.
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Sobre os testes, verificaram-se valores de tensão na faixa de até 500 mV,
dependendo muito da forma de acionamento do cantilever.
A Figura 131 é a foto do gerador de energia na sua última versão.

Figura 131 – Gerador de energia de quartzo.
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5

DISCUSSÃO
Kim et al. (2007), desenvolveram experimentações como forma de validação

de equações matemáticas que descrevessem as forças de corte sobre um disco
abrasivo. Matsui (1956) e Mizuno; Iyama; Zhang (2008) também desenvolveram
estudos analíticos e experimentais sobre essa interação entre disco de corte e material
cortado.
Apesar da grande contribuição, sabe-se pouco sobre a forma como os grãos
abrasivos penetram no material ou muito menos como saem. Menos ainda das
condições dinâmicas do disco, deformações em altas velocidades de rotação /
velocidade de corte e desprendimento de ligante resinoide e grãos.
A Figura 132 mostra uma visão geral de um disco de corte penetrando em um
substrato.

Figura 132 – Disco de corte penetrando no substrato (Elaborado pelo autor).

Utilizando uma parte dos conceitos geométricos propostos por Matsui (1956)
e Mizuno; Iyama; Zhang (2008), pode-se dizer que existem 3 zonas na interação entre
disco abrasivo e substrato, caracterizada pela geometria da interação (Figura 133).

165

Figura 133 – Detalhes zonas de interação entre disco e substrato.

Tomando como exemplo um único grão ao longo da superfície cortante do disco
abrasivo, teremos:
 Zona de Entrada – Região de contato entre grão abrasivo e substrato;
 Zona de Remoção – Região de remoção efetiva de material do substrato,
como descrito no item 2.4.1. Também conhecido por comprimento de contato;
 Zona de Saída – Região de perda de contato do grão abrasivo com o
substrato. Existem duas possibilidades: grãos localizados na lateral e grãos
localizados na face frontal do disco, responsável pela remoção de material do
substrato.
Sugere-se para discussão que, a Zona de Entrada seja caracterizada como
área de colisão entre grão abrasivo e substrato. No instante de contato, há variação
de velocidade do grão no tempo, podendo esse efeito ser descrito pela equação do
impulso (Equação (17)).

𝐹

𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜
𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

=

𝑚 (𝛥𝑣 𝑔𝑟ã𝑜 )
𝛥𝑡

(17)

Sendo:
 F impacto Zona de Entrada – Força de impacto de um único grão sobre o substrato;
 m – Massa de um único grão que esta colidindo com o substrato;
 𝛥v grão – Variação da velocidade de um único grão que esta colidindo com o
substrato;
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 𝛥t – Tempo que leva para que 𝛥v grão ocorra.

Não é possível quantificar exatamente a variação de velocidade do grão, no
entanto ela existe e está presente no processo. A reflexão sobre essa expressão pode
levar ao melhor entendimento dos parâmetros de impacto no processo de corte. Alto
impacto poderia ocorrer com grãos abrasivos de massa relativamente alta, como
mostrado na Figura 26 e Figura 27. A força de impacto seria suficiente para que o
mecanismo de remoção fosse frágil superficialmente e impregnando o substrato de
potenciais falhas subsuperficiais que certamente convergiriam para falhas como o
chipping. Numa situação oposta, de baixo impacto, grãos abrasivos de pequena
massa deveriam ser empregados, pois o impacto não é suficiente para alcançar a
remoção frágil na zona de entrada, ou até mesmo a impregnação de falhas
subsuperficiais de menor escala.
Na zona de saída, a geometria não é favorável. A Figura 134 indica o material
com potencial de desprendimento gerando backside chipping. Isso pode ser evitado
ou controlado pela fixação correta do substrato sobre a mesa de corte.

Figura 134 – Geração de backside chipping na Zona de Saída.
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6

CONCLUSÕES
A aplicação do quartzo como MEMS, em específico a um gerador de energia

do tipo Energy Harvesting, tem forte influência do processo de manufatura referente
às falhas superficiais e lascamento (chipping e backside chipping). Certamente,
dependendo da dimensão do produto final, há limites para dimensões de falhas que
não são toleradas para determinadas solicitações mecânicas.
O corte com fita abrasiva (band saw) mostrou resultados satisfatórios com
velocidades de corte em torno de 4 a 6 mm/s. Velocidades de corte altas (acima de 6
mm/s) foram piores e houve muita distorção do alinhamento do corte, podendo
encontrar falhas de até 15 µm de profundidade, enquanto que, em velocidades abaixo
de 4 mm/s as falhas giram em torno de 6 µm. Apesar de satisfatório um sistema de
fixação e alinhamento precisa ser desenvolvido
As condições de chipping e backside chipping reduzido no processo de corte
por dicing saw, estão relacionadas em grande parte com a taxa de remoção de
material e a forma com que os grãos penetram no substrato. No quartzo a remoção
em regime dúctil ficou abaixo de 0,25 µm, onde as melhores condições de corte
ocorreram com profundidade de corte de 350 µm, avanço de 100 µm/s e rotação de
50.000 rpm / velocidade de corte de 42,33 m/s, sendo essa combinação de parâmetros
corresponde a um avanço de 0,12 µm a cada revolução do disco abrasivo (diâmetro
57 mm). Os valores de chipping nessa condição foi de aproximadamente 6 µm.
O uso de uma camada de adesivo Lakeside n° 70 (Thermoplastic Quartz
Cement), com espessura aproximada de 500 µm, sobre e sob o wafer de quartzo é
benéfico para redução do backside chipping, porém, aumenta o chipping
provavelmente devido saturação do disco abrasivo como material adesivo.
Apesar dos diferentes parâmetros de corte entre alumina policristalina 99,8%,
silício (111) e quartzo X, a geração de falhas seguiu a mesma lógica entre velocidade
de avanço, rotação / corte e profundidade.
A metalização da pasta de prata TICON 4080 na temperatura de patamar de
500 °C mostrou-se conveniente à questão da transformação de fase do quartzo α – β.
Mesmo sabendo que a transformação do quartzo de β para α é displaciva, a expansão
volumétrica pode ocorrer de forma irregular comprometendo a estrutura mecânica da
peça, como pode ser visto nos resultados da Fase 7 – Verificação 1.
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A flexão do cantiléver para geração de uma diferença de potencial (ddp) de
até 500mV. Para valores perto de 1,5V a 5V equivaleria à uma bateria e ao
carregamento de um celular. Porém, o carregamento se dá por meio de sinais
contínuos, sendo necessário o condicionamento em série de geradores.
A adoção das fases de “Verificação” mostrou-se útil no levantamento da
repetibilidade de algumas atividades de projeto e experimentações.
Os resultados do quartzo sintético X foram mais interessantes e repetitivos,
sendo possível alcançar o objetivo do projeto. A flexão por contato mecânico foi de
extrema agressividade ao quartzo, que independente de suas condições de usinagem,
sofreram ruptura.
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6.1 Trabalhos futuros.

Avaliar o corte de wafers comerciais de quartzo nos planos Y, Z e AT.

Verificar a ocorrência de mudanças de fase devido à pressões que elevam o
material à pressão de mudança de fase. Executar medições por RAMAN das amostras
de Quartzo X submetidas à dureza Vicker e cortadas em dicing saw.
Aplicar técnicas de corte laser e jato d’água para o projeto do cantiléver.
Confrontar as técnicas.

Aquisição de cristais brutos crescidos em laboratório no Brasil. Corte com belt
saw e retificação em equipamento de melhor rendimento.

Projetar dispositivo que melhore o alinhamento para cortes com menor erro.

Avaliar o sinal elétrico gerado pelo cantiléver de quartzo em diferentes faixas
de frequência / amplitude mecânica, com o uso de um shaker. Associar diferentes
massas ao cristal de tal forma a gerar maior flexão.

Exploração do emprego do cantiléver de quartzo sob outras solicitações,
como compressão.

Empregar outros materiais cristalinos piezelétricos, como Titanato de Bário
(BaTiO3) e cerâmicas piezelétricas PZT na fabricação de cantiléveres geradores de
energia.

Desenvolver a opção de sensores piezelétricos inerciais.
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ANEXO A – Diagrama de mudanças de fase do silício.

Figura 135 - Diagrama de mudança de fase silício.
(CANNON, 1974).
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ANEXO B – Planos cristalinos do quartzo.

Figura 136 - Planos de corte / cristalino segundo Parrish e Gordon (1945).
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Figura 137 – Figura da Tabela 1 de Parrish e Gordon (1945).

