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RESUMO 
 

MORAIS, Mateus Mota. Projeto e fabricação de calotas semiesféricas piezocerâmicas para 

aplicação em hidrofones. 2020. 106 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

Hidrofones são sensores que convertem a energia das vibrações acústicas subaquáticas 

em sinal elétrico. Apesar de terem diversas aplicações civis e militares estratégicas, atualmente, 

hidrofones não são produzidos no Brasil em caráter comercial. Além disso, são de difícil 

importação quando fornecedores estrangeiros pressupõem uma potencial aplicação militar. 

Com o objetivo de colaborar com o Instituto de Pesquisa da Marinha (IPqM) no 

desenvolvimento de hidrofones nacionais que empreguem piezocerâmicas esféricas, este 

trabalho apresenta o desenvolvimento da fabricação de semiesferas de Titanato Zirconato de 

Chumbo (PZT) através de prensagem isostática seguida de usinagem a verde. O IPqM definiu 

como requisitos de projeto: diâmetro externo 100 ± 0,8 ua; espessura 5,9 ± 0,4 ua e densidade 

alta e homogênea (>95%).  Foi projetado e manufaturado um molde preliminar para prensagem 

isostática das calotas com 200 MPa. As calotas foram usinadas a verde em uma bancada de 

usinagem abrasiva CNC. Devido à fina espessura da parede em relação ao diâmetro, havia 

grande potencial de que gradientes de densidade na peça compactada introduzissem 

deformações críticas durante a sinterização. Portanto, o processo de prensagem foi simulado 

pelo método de elementos finitos no software ABAQUS utilizando o modelo constitutivo 

Drucker-Prager/cap calibrado experimentalmente para o pó de PZT. A simulação previu com 

grande acurácia as dimensões e a densidade das peças prensadas e auxiliou na execução de um 

projeto otimizado do molde.  As calotas foram sinterizadas e analisadas no IPqM quanto às 

dimensões, composição química e microestrutura resultante. Com os dados obtidos, um 

segundo molde para a prensagem foi fabricado com as dimensões corrigidas. As semiesferas 

produzidas na segunda versão do molde apresentaram precisão dimensional (diâmetro 99,6 ± 

0,2 ua e espessura 5,7 ± 0,1 ua) e alta densidade (97,8%), cumprindo os requisitos de projeto. 

O trabalho obteve sucesso ao atingir o objetivo de desenvolver e documentar o processo de 

manufatura de semiesferas ocas de PZT por prensagem isostática e usinagem a verde para 

aplicação em hidrofones nacionais. 

 

Palavras chaves: Hidrofone; Cerâmica piezoelétrica; Prensagem isostática; Usinagem a 

verde; Elementos Finitos  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 
 

MORAIS, Mateus Mota. Design and manufacture of piezoceramic semi-spherical caps for 

hydrophone applications. 2020. 106p. Dissertation (Master of Science in Mechanical 

Engineering) – São Carlos School of Engineering, University of São Paulo, São Carlos, 2020. 

 

Hydrophones are sensors that convert underwater acoustic vibrations energy into an 

electrical signal. Despite having several strategic civilian and military applications, currently, 

hydrophones are not produced in Brazil on a commercial base. Furthermore, they are difficult 

to import when foreign suppliers presume a potential military application. This master research 

aims to collaborate with the Brazilian Navy Research Institute (IPqM) in the development of 

national hydrophones that use spherical piezoceramics. This dissertation presents the 

development of the manufacturing process of Lead Titanate Zirconate (PZT) semispheres 

through isostatic pressing, followed by green machining. The IPqM defined as design 

requirements: external diameter 100 ± 0.8 au; thickness 5.9 ± 0.4 au and high and homogeneous 

density (> 95%). A preliminary mold for isostatic pressing at 200 MPa was designed and 

manufactured. The semispheres were green machined on a CNC abrasive machining bench. 

Due to the thin wall thickness-to-diameter relation, there was great potential for density 

gradients in the compacted part to introduce critical deformations during sintering. Therefore, 

the pressing process was simulated by the finite element method in ABAQUS software using 

the Drucker-Prager/cap constitutive model experimentally calibrated for the PZT powder. The 

simulation accurately predicted the shape and density of the pressed parts and assisted in the 

execution of optimized mold design. The parts were sintered and analyzed at IPqM for 

dimensions, chemical composition, and resulting microstructure. With the data obtained, a 

second mold for pressing was manufactured with the corrected dimensions. The semispheres 

produced in the second version of the mold presented dimensional accuracy (diameter 99.6 ± 

0.2 au, thickness 5.7 ± 0.1 au) and high density (97.8%), meeting the design requirements. The 

project was successful in achieving the objective of developing and documenting the 

manufacturing process of hollow PZT semispheres thorough isostatic pressing and green 

machining for application in national hydrophones. 

 

Keywords: Hydrophone; Piezoelectric ceramic; Isostatic pressing; Green machining, Finite 

Elements 
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𝑝  Tensão de compressão hidrostática 

q Tensão equivalente de von Mises 

R Parâmetro de excentricidade da superfície cap 

𝑅  Retração causada pela prensagem isostática 

𝑅  Retração causada pela sinterização 

𝑆𝑀 Sobrematerial de usinagem 

𝜎  Tensão na direção horizontal 

𝜎  Tensão na direção vertical 

t Espessura do corpo de prova cilíndrico 

Tc Temperatura de Curie 

Tg Temperatura de transição vítrea 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de mestrado está inserido no contexto de um convênio firmado entre a 

Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo (EESC/USP) e o Instituto de 

Pesquisa da Marinha (IPqM). Este convênio, firmado em setembro de 2017, intitulado 

“Desenvolvimento de Prensagem Isostática de Semiesferas Cerâmicas: Projeto de Moldes, 

Produção de Lotes Protótipos e Transferência de Tecnologia” foca em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento com objetivo de elaborar estudos e fornecer insumos para uma futura 

produção, em território nacional, de hidrofones que empreguem piezocerâmicas esféricas.  

Hidrofones são transdutores aquáticos que convertem a energia mecânica das ondas 

sonoras em energia elétrica (LI; DENG; CARLSON, 2012).  Tais sensores tem diversas 

aplicações civis e militares relevantes como sonares, torpedos, sistemas de vigilância, no estudo 

da biologia marinha e na análise e projeto de embarcações (NAMBOODIRI; EKBOTE; 

DHAMI, 1991; SILVEIRA, 2009; LI; DENG; CARLSON, 2012; FIORAVANTI, 2014; 

OLIVEIRA, 2016). As primeiras patentes de hidrofones datam do início do século XX. Seu 

estudo foi impulsionado durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial quando se tornou 

imperativo o desenvolvimento de sistemas de detecção de ruídos acústicos visando localizar 

submarinos inimigos (MOULSON; HERBERT, 2003; SHERMAN; BUTLER, 2016). Existem 

diferentes modelos de hidrofones, variando geometria e forma de ligação elétrica. Os hidrofones 

cilíndricos e esféricos são modelos muito utilizados devido à alta sensibilidade, larga faixa de 

frequências, baixa impedância, boa resistência à pressão hidrostática e simplicidade. Em 

especial, a esfera tem vantagens quando comparada com um cilindro de mesma dimensão, pois 

sendo relativamente mais resistente, pode ser submersa no dobro da profundidade permitida 

para o cilindro de dimensões equivalentes e sua resposta permanece omnidirecional em maiores 

frequências (WILSON, 1988; SHERMAN; BUTLER, 2016).  

Atualmente, há uma demanda do IPqM por elementos piezocerâmicos esféricos, 

visando a fabricação de hidrofones nacionais que atendam ao escopo do Projeto de 

Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina da Bacia de Santos (PMPAS-BS) da 

Petrobrás. Tal projeto tem por objetivo “caracterizar a paisagem acústica submarina e monitorar 

o nível de ruído na região do Polo Pré-Sal na bacia de Santos nas rotas de navegação 

preferenciais que servem a região” (PETROBRÁS, 2017). Apesar da relevância estratégica, 

atualmente não existem fabricantes nacionais de transdutores hidroacústicos (hidrofones e 

projetores), sendo necessária sua importação, o que muitas vezes não é possível, pois 
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“hidrofones mais sofisticados, por terem aplicação militar em navios e submarinos, sofrem 

restrições comerciais, precisando da autorização de venda dos governos onde estão os 

fabricantes dos produtos ou insumos” (OLIVEIRA, 2016). O propósito deste mestrado é de 

colaborar cientificamente e tecnicamente com o IPqM na fabricação de piezocerâmicas 

semiesféricas para aplicação em hidrofones nacionais.  

O IPqM projetou um hidrofone com características constitutivas e dimensionais 

compatíveis aos requisitos funcionais do gravador autônomo submarino empregado no 

PMPAS-BS (AFONSO; MAGALHÃES, 2018). O elemento sensor deste hidrofone é composto 

por duas semiesferas piezocerâmicas recobertas interna e externamente com eletrodos nos quais 

são soldados os fios condutores do sinal elétrico. As duas semiesferas são unidas com adesivo 

polimérico, devendo haver um furo para a passagem dos fios conectores aos eletrodos internos 

através de um conector isolante (em alumina) insertado e aderido ao furo. O material definido 

para a produção das semiesferas foi o PZT SP-4 (Sparkler Ceramics Pvt. Ltd), dopado com 

estrôncio, classificado como Navy tipo I, fornecido pelo IPqM. A Figura 1 ilustra o conceito 

proposto pela equipe de projeto do IPqM.  

 

Figura 1 – Corte transversal da montagem do sensor com a piezocerâmica projetada pelo IPqM. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O desafio consiste em selecionar os processos de manufatura adequados e definir os 

parâmetros destes processos de modo obter um produto com as propriedades mecânicas e 

elétricas desejadas. Como requisitos do projeto, foi estipulado que a semiesfera sinterizada 

deveria ter: 

Conector
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 Diâmetro externo 100 ± 0,8 ua; espessura 5,9 ± 0,4 ua (de forma a generalizar 

o procedimento e manter a confidencialidade do projeto, as dimensões do 

hidrofone foram parametrizadas em função do diâmetro da peça sinterizada, 

definido como 100 ua – unidades arbitrárias);  

 Densidade mínima de 95% da densidade teórica do material totalmente 

sinterizado (quanto mais próximo de 100%, melhor); 

 Rugosidade tal que permita ser recoberta interna e externamente com uma 

camada de eletrodo condutor (prata) e externamente com um filme polimérico 

para encapsulamento.  

 

1.1. OBJETIVO 

 

O objetivo deste trabalho foi o projeto de molde e o desenvolvimento do processo de 

manufatura de semiesferas de PZT através de prensagem isostática e usinagem a verde, 

cumprindo os requisitos de projeto quanto às tolerâncias dimensionais e geométricas, 

rugosidade e homogeneidade da densidade, visando a aplicação em hidrofones esféricos. Tal 

objetivo teve como metas específicas: 

1. Obtenção de molde com geometria otimizada com relação a dimensão e 

homogeneidade da densidade da peça; 

2. Construção de protótipo funcional de banco de usinagem para usinagem a verde 

de corpos cerâmicos semiesféricos;  

3. Definição de métodos e parâmetros de usinagem a verde de corpos cerâmicos 

semiesféricos. 

4. Obtenção dos coeficientes dos modelos constitutivos dos materiais do molde e 

da peça, assim como a definição de parâmetros da simulação em elementos 

finitos, tendo em vista futuras simulações de peças com outras geometrias e 

dimensões; 

5. Estudo da homogeneidade da prensagem isostática de semiesferas 

piezocerâmicas utilizando o método dos elementos finitos e sua aplicação no 

projeto otimizado do molde e da manufatura 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. MATERIAIS PIEZOELÉTRICOS 

 

Materiais piezoelétricos apresentam a propriedade de que quando submetidos a uma 

deformação, geram uma polarização elétrica do material. O contrário também é verdadeiro, ou 

seja, quando submetidos a um campo elétrico, o material se deforma mecanicamente. Tais 

materiais estão presentes em diversas aplicações:  atuadores de precisão, geradores de alta 

voltagem, sistemas de energy-harvesting, acelerômetros e hidrofones (RICHERSON, 2005). 

Usualmente, hidrofones empregam peças fabricadas à base de cerâmicas piezoelétricas 

policristalinas, pois estas possuem excelentes propriedades eletromecânicas, baixa dissipação 

elétrica e podem ser fabricadas em diferentes geometrias com baixos custos (LI; DENG; 

CARLSON, 2012; SHERMAN; BUTLER, 2016). Durante a Segunda Guerra e a Guerra Fria, 

houve grande enfoque no desenvolvimento de materiais com maior capacidade piezoelétrica, 

como o PZT (titanato zirconato de chumbo) descoberto em 1954 (SHERMAN; BUTLER, 

2016).  

O comportamento piezoelétrico destas cerâmicas é explicado pela sua estrutura 

cristalina assimétrica. Um típico arranjo cristalino de materiais cerâmicos piezoelétricos é a 

peroviskita (Figura 2), que é a estrutura do PZT. Acima da temperatura de Curie (Tc), o material 

apresenta uma estrutura cúbica, com o cátion menor (Ti4+ ou Zr4+) centralizado na estrutura. 

Este arranjo não apresenta comportamento piezoelétrico. Já quando a temperatura do material 

está abaixo da temperatura de Curie, o material apresenta uma estrutura tetragonal, em que o 

cátion se desloca da posição central em uma das direções ortogonais da célula cristalina, 

resultando em polarização espontânea.  

 

Figura 2 – Estrutura cristalina peroviskita. Sistema cúbico à esquerda, sistema tetragonal à direita.  

 
Fonte: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perovskite.svg>. 
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Cada região do material policristalino, cuja vizinhança está sujeita à mesma orientação, 

é chamada de domínio piezoelétrico. Devido a orientação aleatória dos domínios piezoelétricos 

em qualquer um dos eixos da estrutura cristalina, o comportamento global do material é não 

piezoelétrico. O comportamento piezoelétrico macroscópico pode ser induzido no material pela 

polarização, que consiste na aplicação de um potencial elétrico suficientemente alto em uma 

temperatura um pouco menor que a temperatura de Curie do material. Dessa forma, ocorre um 

alinhamento permanente dos domínios piezoelétricos na direção de aplicação do campo 

elétrico. Este alinhamento induzido é o que permite que o material policristalino apresente o 

comportamento piezoelétrico em uma direção predominante (Figura 3). (DAMJANOVIC, 

1998; LI; DENG; CARLSON, 2012).  

 

Figura 3 – Processo de polarização.  

 
Fonte: Adaptada de Damjanovic (1998). 

 

Dentre as cerâmicas piezoelétricas, o PZT é o mais utilizado, devido às suas excelentes 

propriedades piezoelétricas, alta temperatura de Curie e uma larga faixa de propriedades obtidas 

através de pequenas mudanças em sua composição (LI; DENG; CARLSON, 2012). Essas 

propriedades podem ser em parte explicadas com o auxílio do diagrama de fase do PZT 

(PbZrO3-PbTiO3), apresentado na Figura 4. É observado que o PZT passa por uma 

transformação da estrutura cristalina tetragonal para a romboédrica (ambas ferroelétricas) 

quando a concentração molar de PbZrO3 aumenta para em torno de 53%. Essa transformação 

de fase é praticamente independente da temperatura (como pode ser observado pela reta vertical 

no diagrama). A fronteira dessas fases é conhecida como MPB (Morphotropic Phase 

Boundary), na qual ambas fases coexistem. Nesta composição, há um aumento drástico nas 

propriedades piezoelétricas do PZT. Esta propriedade pode ser explicada pela facilidade dos 
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domínios piezoelétricos serem reorientados nesta composição. A estrutura tetragonal apresenta 

seis direções de polarização possíveis, enquanto a fase romboédrica apresenta 8 possíveis 

direções. Na composição MPB, ambas estruturas são igualmente prováveis. Portanto, a 

combinação dos eixos cristalográficos das duas fases coexistentes resulta em um total de 14 

possíveis direções nas quais os dipolos do material podem se reorientados durante a polarização, 

resultando na intensificação do comportamento piezoelétrico. (DAMJANOVIC, 1998; 

MOULSON; HERBERT, 2003; LI; DENG; CARLSON, 2012).  

 

Figura 4 – Diagrama de fase do PZT.  

  
Fonte: Adaptada de Moulson e Herbert (2003). 

 

2.2. PROCESSAMENTO CERÂMICO 

 

Em geral, produtos piezocerâmicos devem ter alta densidade (idealmente sem 

porosidade), grãos pequenos e composição química homogênea (MOULSON; HERBERT, 

2003). O processo de fabricação desempenha um papel fundamental na obtenção dessas 

propriedades. As cerâmicas de PZT podem ser manufaturadas seguindo as técnicas de 

processamento similares a outras cerâmicas policristalinas. A rota tradicional de manufatura 

consiste na preparação da matéria-prima (pó ou barbotina), conformação na geometria desejada 

e sinterização, podendo passar por usinagem antes ou após a sinterização (RICHERSON, 2005). 

Especificamente para materiais piezoelétricos, após a sinterização a peça deve ser recoberta 
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com uma camada de eletrodo e polarizada para orientação dos domínios piezoelétricos em uma 

direção principal (NAMBOODIRI; EKBOTE; DHAMI, 1991; MOULSON; HERBERT, 

2003).  O processo de manufatura de um hidrofone piezocerâmico está resumido na Figura 5.  

 

Figura 5 - Etapas da manufatura de produto piezoelétrico convencional.  

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.2.1. Preparação do pó e aditivos 

 

A primeira etapa da manufatura consiste na preparação da matéria-prima em pó através 

da moagem e mistura dos componentes. Nessa etapa podem ser adicionados aditivos para 

auxiliar a conformação (como ligantes, plastificantes e lubrificantes). Peças cerâmicas a verde 

(isto é, que não foram sinterizadas) devem ter resistência mecânica suficiente para resistir ao 

manuseio e, em alguns casos, devem resistir a usinagem (RICHERSON, 2005). O pó de PZT 

puro, não tem resistência mecânica após a compactação, requerendo a adição de um ligante. 

Geralmente, ligantes são polímeros ou outros tipos de matéria orgânica que são adsorvidos entre 

as partículas cerâmicas, aderindo-as umas nas outras quando compactadas (REED, 1995; 

RICHERSON, 2005). Durante a queima e sinterização, esses aditivos são queimados 

(decompostos e volatilizados) e deixam a peça (RICHERSON, 2005). 

 

2.2.2. Conformação 

 

Há diversas técnicas para dar forma a produtos cerâmicos, desde processos que utilizam 

a diluição da cerâmica em uma barbotina (colagem de barbotina, tape-casting, gel-casting), os 

processos de conformação hidroplástica (extrusão, injeção) até os processos de conformação de 

Preparação da 
matéria-prima Conformação Usinagem a 

verde Sinterização

UsinagemAplicação de 
eletrodoPolarizaçãoMontagem
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pós (prensam uniaxial, prensagem isostática a frio e a quente) (REED, 1995; CALLISTER JR; 

RETHWISCH, 2013). Dentre os processos de conformação de pós cerâmicos, a prensagem 

isostática é a mais indicada para a produção de geometrias complexas, pois resulta em maior 

densidade a verde e menor gradiente de densidade na peça que outros métodos de prensagem 

(MOULSON; HERBERT, 2003; RICHERSON, 2005; FORTULAN et al., 2011; MORAIS et 

al., 2016). Na prensagem isostática do tipo wet bag, um molde flexível, contendo o pó cerâmico 

em seu interior, é submetido a um fluido pressurizado que transmite a carga de forma isostática 

ao pó (RICHERSON, 2005). Entretanto, quando existem núcleos, bases ou tampas metálicas 

no molde, o atrito e a compactação não perfeitamente isostática podem resultar na perda da 

homogeneidade em algumas regiões da peça (CANTO, 2002).  

O primeiro desafio da prensagem é obter a peça com a dimensão correta sem desvios de 

geometria. Durante a sinterização a peça irá retrair, portanto é necessário projetar um molde 

que produza peças com as dimensões a verde que irão resultar nas corretas dimensões de projeto 

após a sinterização. Obter peças nas dimensões de projeto, sem necessitar de usinagem após a 

sinterização pode resultar em grande economia de tempo e recursos (BUKVIC et al., 2012; 

MARGARIDO et al., 2017). 

Além das dimensões corretas, a peça prensada deve ter densidade relativa alta e 

homogênea em toda peça.  Se a densidade relativa da peça compactada é muito baixa, a 

sinterização pode não remover completamente toda a porosidade, comprometendo as 

propriedades mecânicas e piezoelétricas da peça (REED, 1995). Além disso, a variação na 

densidade deve ser pequena ao longo do volume da peça. Regiões menos densas, com mais 

vazios, tendem a apresentar maior retração volumétrica durante a sinterização que regiões mais 

densas. Este processo de retração desigual na sinterização gera tensões internas, empenamentos 

e pode introduzir trincas no material caso o gradiente de densidade seja maior que 1%/mm 

(ZIPSE, 1997; BUKVIC et al., 2012). Estas falhas, geralmente superficiais ou subsuperficiais, 

prejudicam as propriedades mecânicas da peça, podendo levar à falhas (MORAIS et al., 2016; 

SANCHEZ et al., 2018). A forma, rigidez e atrito do molde desempenham um papel essencial 

na homogeneidade da densidade da peça prensada (RICHERSON, 2005). 

O nível de compactação e a homogeneidade na prensagem sofrem forte influência do 

tamanho e forma das partículas, assim como do atrito entre as partículas e entre as partículas e 

as paredes do molde. Em especial, a distribuição do tamanho de partículas é crítica para o 

empacotamento. Pós com partículas de tamanho monomodal (pequena dispersão) são mais 

difíceis de empacotar eficientemente. Eles tendem a formar peças com maior porosidade. Tais 

peças irão retrair bastante durante a sinterização e ainda assim poderão reter porosidade 
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significativa (RICHERSON, 2005). Por outro lado, uma distribuição mais “larga”, com 

partículas menores ocupando os interstícios das partículas maiores, reduz a porosidade total e 

o tamanho dos poros (REED, 1995; MORAIS; FORTULAN, 2019). A Figura 6 apresenta uma 

comparação das duas situações.  

 

Figura 6 – Comparação de uma distribuição de partículas estreita e larga em relação ao empacotamento. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

2.2.3.  Usinagem a verde 

 

O termo usinagem a verde é usado genericamente para usinagem de corpos cerâmicos 

não sinterizados ou pré-sinterizados (REED, 1995). A usinagem a verde tem diversas vantagens 

em termos de produtividade e custo em comparação com a usinagem após a sinterização: não 

necessita de ferramentas com alta resistência ao desgaste (ferramentas muito duras são mais 

caras); permite maiores taxas de remoção de material; introduz menos defeitos de lascamentos 

e microtrincas que reduzem a resistência mecânica da peça; remove a camada externa 

(superficial) que apresenta maior probabilidade de defeitos e gradientes de densidade 

resultantes do atrito com o molde na compactação, reduzindo as tensões geradas na sinterização; 

possibilidade de reciclagem do material removido, sendo reutilizado na etapa de mistura e 

moagem, tornando o processo mais sustentável (SU; DHARA; WANG, 2008; SANCHEZ et 

al., 2018). Por outro lado, a usinagem a verde apresenta desafios, pois, além da fragilidade do 

material a verde, a peça deve atingir os requisitos dimensionais do projeto após a retração na 

sinterização (BUKVIC et al., 2012; MORAIS et al., 2016). 
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A usinagem a verde pode ser feita utilizando uma ferramenta de ponta única ou um 

rebolo. É um processo industrial clássico usado em grandes empresas de cerâmica na fabricação 

de velas de ignição, sensores lambda em forma de dedal e filtros cerâmicos produzidos por 

retificação (RICHERSON, 2005). Recentemente, auxiliada pela tecnologia CNC (comando 

numérico computadorizado), a usinagem a verde tem sido usada para obter formas complexas 

customizadas em diversas aplicações médicas e tecnológicas, como coroas ortopédicas e 

dentárias, seja em pequenas empresas de base tecnológica, ou mesmo em laboratórios 

multidisciplinares (SU; DHARA; WANG, 2008; MOHANTY; RAMESHBABU; DHARA, 

2013; KAVASHIMA et al., 2017; MARGARIDO et al., 2017). 

A principal característica da usinagem a verde é o baixo consumo de energia por volume 

removido e a grande capacidade de remoção de material. É possível aumentar a taxa de remoção 

de material, aumentando a profundidade de corte e a velocidade de avanço. No entanto, a taxa 

de remoção de material é limitada pela baixa resistência mecânica que esses componentes 

apresentam neste estado não sinterizado (geralmente inferior à 2,0 MPa).  Em condições muito 

agressivas, pode ocorrer a perda de propriedades mecânicas da peça, resultando em fratura ou 

introdução de defeitos críticos (trincas)  (MARGARIDO et al., 2017; LIU et al., 2018; 

GONÇALVES JÚNIOR et al., 2019). 

Quando as condições de usinagem são bem controladas, o processo de remoção de 

material é caracterizado pela formação de cavacos dúcteis mais do que por fratura frágil, o que 

permite a produção de superfícies livres de lascamentos. Neste caso, o cavaco dúctil promove 

aderência na superfície do rebolo, exigindo a limpeza de sua superfície (dressagem). O 

mecanismo que governa a remoção do material compactado a verde é influenciado por variáveis 

como tamanho, distribuição e formato das partículas, tamanho dos aglomerados, ligante (tipo e 

concentração), umidade, além das características inerentes do material. Portanto, a 

usinabilidade do material depende da qualidade do compactado cerâmico a verde. A 

conformação por meio de prensagem a seco requer a adição de aditivos (ligantes, plastificantes, 

lubrificantes...) ao pó cerâmico para reduzir a fragilidade e melhorar as características de 

usinagem. A usinagem pode ser aprimorada através do tratamento térmico da peça compactada 

acima da temperatura de transição vítrea (Tg) do ligante antes da usinagem. Este tratamento 

reduz a umidade residual e a tensão gerada durante a compactação, e consequentemente, 

melhora o acabamento superficial, reduz a introdução de defeitos e a auxilia na manutenção das 

arestas de corte da ferramenta (GONÇALVES JÚNIOR et al., 2015, 2019; LIU et al., 2017; 

MARGARIDO et al., 2017). 
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2.2.4. Sinterização 

 

A etapa de sinterização consiste na densificação da peça através da redução dos poros e 

retração dimensional da peça, acompanhada pelo aumento da resistência e dureza. O processo 

ocorre no estado sólido por mecanismos de difusão e por fluxo viscoso como consequência do 

aumento da energia disponível em altas temperaturas (REED, 1995). A sinterização é 

precedida, em alguns casos, por uma etapa de pré-queima para remoção de constituintes 

orgânicos. 

São requisitos de uma peça de PZT para aplicação em hidrofones: microestrutura 

refinada com grãos pequenos e homogêneos, baixa porosidade e composição química 

estequiométrica. O controle da sinterização é primordial para garantir tais requisitos. A 

sinterização exige um controle adequado da atmosfera de queima e das curvas de aquecimento 

e resfriamento tendo em vista as propriedades mecânicas e elétricas do produto. A sinterização 

em temperaturas mais baixas (ou em menor tempo), pode resultar em densificação incompleta, 

gerando uma peça porosa e com menor densidade (REED, 1995). Por outro lado, a sinterização 

em temperatura mais altas (ou por períodos prolongados) pode resultar em crescimento 

exagerado dos grãos, e no caso específico do PZT, perda excessiva de chumbo por volatilização 

devido à sua baixa pressão de vapor, resultando em perda das propriedades piezoelétricas 

desejadas (MOULSON; HERBERT, 2003; SAMANTA; SANKARANARAYANAN; 

SETHUPATHI, 2018). O efeito do aumento da temperatura na perda de chumbo e no 

crescimento de grão para o PZT pode ser observado na Figura 7.   

 
Figura 7 – Efeito da temperatura e tempo de sinterização no tamanho de grão e perda de chumbo no PZT.  

 
Fonte: Adaptada de Samanta, Sankaranarayanan e Sethupathi (2018). 
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Para reduzir a perda de chumbo, é necessário um controle da atmosfera da sinterização, 

o que é realizado comumente através da sinterização dentro de recipientes selados (como um 

cadinho) com adição de pó atmosfera contendo excesso de chumbo, de forma a aumentar a 

pressão de vapor de chumbo no recipiente, diminuindo a volatilização (MOULSON; 

HERBERT, 2003; SAFAR; BUTTON; ZABCIK, 2017). A adição de chumbo em excesso na 

composição do PZT é outra estratégia utilizada, porém pode resultar em perda das propriedades 

piezoelétricas (SAMANTA; SANKARANARAYANAN; SETHUPATHI, 2018). 

Uma possível solução para aprimorar o processo de densificação do PZT e reduzir a 

perda de chumbo é aumentar a reatividade do pó através da redução de tamanho de partícula 

(MAIWA et al., 2005). A principal força motriz dos mecanismos de sinterização é a redução da 

energia livre associada com superfície das partículas. Portanto, o tamanho das partículas (área 

superficial) tem um papel fundamental na sinterização. Quanto menor a partícula, maior a área 

superficial, consequentemente o pó é mais reativo. Assim, um pó com partículas finas pode ser 

sinterizado de forma mais rápida e em menores temperaturas que um pó mais grosseiro 

(RICHERSON, 2005). Consequentemente, a moagem pode produzir um pó muito reativo e 

fácil de sinterizar. Especificamente, tem sido reportado que a temperatura de sinterização do 

PZT pode ser reduzida pela redução do tamanho de partículas através de moagem (MAIWA et 

al., 2005; OCHIAI et al., 2008; XIAO et al., 2018). No entanto, a moagem altera 

significativamente o formato, tamanho e distribuição das partículas do pó, alterando o processo 

de prensagem e usinagem. O efeito da moagem deve ser avaliado considerando toda a cadeia 

produtiva e não apenas uma etapa.  

 

2.2.5.  Polarização 

 

O PZT policristalino não apresenta naturalmente comportamento piezoelétrico após a 

sinterização. Isto se deve ao fato de que os domínios ferroelétricos de um material policristalino 

estarem orientados de forma aleatória, não apresentando direção preferencial. (LI; DENG; 

CARLSON, 2012). Para realizar a polarização, é aplicada uma camada de eletrodo nas 

superfícies do material nas quais será aplicado o campo elétrico. O material é então submetido 

a um alto potencial elétrico em um banho térmico aquecido. A temperatura deve ser alta 

suficiente para facilitar a movimentação atômica na estrutura cristalina, mas deve ser inferior à 

temperatura de Curie do material para não ocorrer mudança de fase e consequente 

despolarização. Os domínios piezoelétricos do material irão se orientar paralelamente ao campo 

elétrico aplicado (MOULSON; HERBERT, 2003). 
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2.3.  ELEMENTOS FINITOS 

 

O projeto de moldes para prensagem isostática baseado em tentativa e erro pode 

consumir muito tempo e recursos. O projeto pode ser auxiliado pela simulação numérica da 

compactação utilizando o método dos elementos finitos (MEF). A ferramenta é muito utilizada 

pela indústria farmacêutica na simulação da prensagem de pós na produção de comprimidos, 

auxiliando na produção e otimização de moldes (WU et al., 2005; HAN et al., 2008). O MEF 

permite uma melhor previsão da dimensão da peça após a prensagem, assim como uma análise 

da distribuição de densidade, evidenciando regiões críticas mais suscetíveis a trincas ou 

deformações (SINKA, 2007; MORAIS et al., 2016; CUNNINGHAM; LAMARCHE; 

ZAVALIANGOS, 2017). O uso da ferramenta reduz o número de iterações necessárias para 

desenvolver um molde que resulte em uma peça com densidade uniforme e dimensões corretas, 

reduzindo os custos do projeto. Essa etapa também permite uma melhor identificação do 

sobrematerial a ser usinado, identificando áreas superficiais suscetíveis a trincas por terem 

maior gradiente de densidade (BUKVIC et al., 2012; MORAIS et al., 2016).   

Para realizar as simulações, é preciso definir a geometria e criar uma malha de elementos 

finitos, selecionando o tipo, tamanho e geometria dos elementos. A avaliação da malha é feita 

através da análise de convergência, ou seja, o resultado deve convergir para os valores obtidos 

experimentalmente conforme ocorre o refino da malha. Para cada material envolvido na 

prensagem, é necessária a seleção do modelo constitutivo que descreva adequadamente cada 

material, além de ensaios mecânicos para calibrar esses modelos (DASSAULT SYSTÈMES, 

2014; MORAIS et al., 2016).  

 

2.3.1.  Modelo constitutivo do pó cerâmico 

 

Para a simulação do pó cerâmico, é indicado o modelo Drucker-Prager/cap, utilizado 

em simulações de compactação de materiais granulados como pós cerâmicos e metálicos, solos, 

comprimidos farmacêuticos e cosméticos (AYDIN; BRISCOE; ŞANLITÜRK, 1996; HAN et 

al., 2008; DASSAULT SYSTÈMES, 2014; ZHOU et al., 2017). O modelo é definido por três 

regiões (Figura 8):  A superfície de Drucker-Prager que define a falha devido ao cisalhamento 

e consequente dilatância do material, a superfície “cap” que modela um mecanismo de 

encruamento inelástico representando a natureza plástica da compactação e uma superfície de 

transição suave entre os dois segmentos anteriores, introduzida para facilitar a implementação 

numérica (SINKA, 2007; DASSAULT SYSTÈMES, 2014).  
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Figura 8 – Modelo Drucker-Prager/cap.  

 
Fonte: Adaptada de Dassault Systèmes (2014). 

 

Quanto aos parâmetros do modelo,  β é o ângulo de atrito interno do material e d é a sua 

coesão, R é um parâmetro do material que controla a excentricidade da superfície cap e α é um 

pequeno número (normalmente entre 0,01-0,05) usado para definir uma superfície de transição 

suave entre a superfície de cisalhamento e a superfície cap. No caso de prensagem de pós, um 

dos aspectos fundamentais de um modelo constitutivo é a curva de compactação (encruamento), 

que relaciona a tensão de compressão hidrostática de compactação 𝑝  e a respectiva deformação 

plástica volumétrica 𝜀   (HAN et al., 2008; MELO et al., 2018). A superfície de cisalhamento 

de Drucker-Prager, a superfície cap e a superfície de transição são definidas nas Equações 1, 2 

e 3 respectivamente. As equações são funções da tensão equivalente de von Mises q e da tensão 

normal média de compressão p. O parâmetro 𝑝  , representa a abscissa em que ocorre o encontro 

teórico entre a superfície Drucker-Prager e a superfície cap. A equação para obtenção de 𝑝  é 

apresentado na Equação 4 (DASSAULT SYSTÈMES, 2014).   

 

𝐹  = 𝑞 − 𝑝 tan 𝛽 − 𝑑 = 0                    (Eq. 1) 

 

𝐹 = (𝑝 − 𝑝 ) + − 𝑅(𝑑 + 𝑝  tan 𝛽) = 0          (Eq. 2) 

 

𝐹 = (𝑝 − 𝑝 ) + 𝑞 − 1 − (𝑑 + 𝑝 tan 𝛽) − 𝛼(𝑑 + 𝑝  tan 𝛽) = 0        (Eq. 3) 
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𝑝 =                      (Eq. 4) 

 

Os parâmetros constitutivos podem ser calibrados através de uma série de ensaios 

mecânicos: tração uniaxial, compressão uniaxial, cisalhamento puro, compressão diametral, 

compressão volumétrica, compressão triaxial... (CUNNINGHAM; SINKA; ZAVALIANGOS, 

2004; SINKA, 2007). Em modelos mais elaborados, os parâmetros constitutivos podem ser 

considerados dependentes da densidade relativa.  A implementação no software da variação dos 

parâmetros em função do campo de densidades pode ser feita através de uma sub-rotina que 

atualiza os parâmetros do modelo em função da densidade (DIARRA et al., 2017; ZHOU et al., 

2017). 

 

2.3.2. Modelo constitutivo do elastômero 

 

Para simulação da matriz elastomérica, o recomendado é a utilização de um modelo 

constitutivo hiperelástico. Tais modelos são utilizados para materiais isotrópicos com 

comportamento elástico não-linear, especialmente quando sujeito a grandes deformações, como 

é o caso da matriz do molde da prensagem isostática (DASSAULT SYSTÈMES, 2014).  

Os modelos hiperelástico são descritos por uma função da energia potencial de 

deformação por unidade de volume. Existem diversos equacionamentos da energia potencial de 

deformação disponíveis na literatura e em softwares comerciais como o ABAQUS. É possível 

definir os modelos constitutivos tanto especificando os coeficientes do material diretamente, ou 

através dos dados de tensão-deformação experimental, através dos quais o programa 

automaticamente determina os valores apropriados para os coeficientes. Os ensaios utilizados 

para calibração são: uniaxial (tanto compressão como tração), biaxial, planar e compressão 

volumétrica (por meio do qual é obtido a compressibilidade do material). O software ABAQUS 

apresenta um conjunto de modelos hiperelásticos que podem ser comparados e selecionados 

tendo como base os ensaios mecânicos utilizados para caracterização do material. Os 

coeficientes são ajustados por meio do método dos mínimos quadrados, possibilitando fazer a 

escolha de um modelo que melhor ajuste os dados experimentais (DASSAULT SYSTÈMES, 

2014).  

Quanto a seleção do tipo de elemento finito que deve compor a malha, para materiais 

com compressibilidade baixa (coeficiente de Poisson entre 0,475 e 0,5) é recomendado o uso 

de elementos com formulação híbrida. Materiais incompressíveis não sofrem deformações 
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quando submetidos a carregamentos isostáticos. Por isso, utilizando elementos comuns, não 

seria possível determinar a pressão isostática sobre o elemento a partir dos seus deslocamentos. 

Os elementos híbridos incluem um grau de liberdade extra para poder computar a pressão 

hidrostática nos elementos e não só os deslocamentos nodais (DASSAULT SYSTÈMES, 2014, 

cap. 4).  Para grandes deformações, é recomendado o uso de elementos de primeira ordem 

quadrilaterais ou triangulares modificados. Em especial, se a distorção da malha for severa, 

deve-se optar por elementos com integração reduzida. 

 

2.3.3. Modelagem do contato 

 

A simulação do contato é um desafio em termos computacionais. Devido à grande não 

linearidade, é preciso cautela na definição dos algoritmos de contato. O software ABAQUS 

apresenta muitas formulações diferentes para o contato, sendo necessário uma correta 

compreensão e seleção dos parâmetros de modo a obter uma modelagem com maior acurácia. 

O software ABAQUS possui duas definições do algoritmo de contato: a automática 

(general) que inclui as superfícies de forma automática e a definição manual por pares de 

contato (contact pair). Em geral, a definição manual resulta em uma análise mais robusta e 

eficiente, quando comparada com a definição automática. No caso manual, é preciso definir 

quais superfícies atuam como master e quais atuam como slave. Como regra geral, a superfície 

maior e mais rígida é utilizada como master. Se a rigidez das suas superfícies é semelhante, a 

superfície com malha mais grosseira é utilizada como master. As superfícies podem ser tanto 

deformáveis quanto rígidas. Superfícies analíticas rígidas podem ser definidas por um pequeno 

número de pontos geométricos e, portanto, têm custo computacional menor. Superfícies 

analíticas rígidas devem ser sempre definidas como master (DASSAULT SYSTÈMES, 2014). 

O contato deve ser definido considerando o tipo de discretização, o mecanismo de 

rastreamento do deslizamento e a definição das interações do contato. Quanto ao tipo de 

discretização, a discretização node-to-surface é definida de forma que cada nó da superfície 

slave é restrito de penetrar na superfície master, mas os nós da superfície master podem penetrar 

a superfície slave (Figura 9).  Já na discretização surface-to-surface, o contato não é aplicado 

aos nós de forma individual, mas sim de forma ponderada na vizinhança de cada nó, 

considerando os nós vizinhos e a forma da superfície. Apesar de alguma penetração dos nós 

slaves poderem ocorrer na superfície master, grandes penetrações dos nós master não ocorrem. 

Este método de discretização gera resultados mais suaves e com maior acurácia, pois não 

concentra tensão nos nós slaves como ocorre na discretização node-to-surface. A influência da 
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escolha das superfícies master e slave é reduzida nesta formulação. A desvantagem desta 

abordagem é o maior custo computacional. (DASSAULT SYSTÈMES, 2014) 

 

Figura 9 – Discretização node-to-surface.  

 
Fonte: Adaptada de Dassault Systèmes (2014). 

 

Quanto ao rastreamento do deslizamento, há duas opções: finite-sliding, que é o caso 

mais geral que permite movimentos arbitrários das superfícies e o small-sliding que assume 

pequeno deslizamento relativo das superfícies (apenas fração do tamanho do elemento). Esta 

última formulação é mais eficiente computacionalmente, mas só pode ser aplicada em casos  

restritos, pois o algoritmo assume que cada nó slave irá interagir somente com uma mesma 

região da superfície master durante toda a análise, considerando apenas deslocamentos 

infinitesimais (DASSAULT SYSTÈMES, 2014). 

A interação de contato entre duas superfícies apresenta duas componentes: uma normal 

e outra tangencial. A componente normal define a relação entre a distância das duas superfícies 

(seja folga ou penetração) e a pressão de contato gerada. Já a componente tangencial define a 

relação entre a pressão normal aplicada e a respectiva tensão de cisalhamento (atrito). O modelo 

de comportamento tangencial clássico é o de Coulomb, no qual a força de cisalhamento é 

proporcional a força normal de contato (DASSAULT SYSTÈMES, 2014). 

Quanto à escolha do tipo de elemento para compor a malha, a seleção é altamente 

dependente do tipo de discretização utilizado. Para a discretização node-to-surface é 

recomendado utilizar elementos de primeira ordem para a superfície slave, devido a forma pela 

qual o software calcula as cargas nodais. Já para a formulação surface-to-surface elementos 

regulares de segunda ordem podem ser empregados sem dificuldade (DASSAULT 

SYSTÈMES, 2014).  



40 
 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A proposta deste trabalho para a fabricação das semiesferas está apresentada na Figura 

10. O foco deste trabalho está nas etapas destacadas em verde. O IPqM forneceu o material para 

a prensagem e realizou as etapas finais do processo de fabricação.  Como diferencial em relação 

ao processo de fabricação tradicional, a ferramenta de elementos finitos foi utilizada com o 

propósito de aprofundar o entendimento do processo de prensagem das calotas semiesféricas, 

com destaque para as dimensões e o campo de densidade da peça compactada. A análise em 

elementos finitos e as medições experimentais obtidas após a sinterização foram utilizadas para 

otimizar o processo de fabricação, reduzindo o número de iterações necessárias para obter um 

molde que produzisse peças dentro dos requisitos de projeto. Esta seção apresenta o projeto 

analítico de um molde para prensagem isostática, a fabricação de lotes de peças para a aquisição 

de parâmetros fundamentais do processamento, a implementação do método de elementos 

finitos calibrado experimentalmente e o projeto e validação de um segundo molde. 

 

Figura 10 – Etapas do processo de fabricação proposto para a produção das semiesferas. Em verde as etapas 
executadas neste mestrado. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.1. PRENSAGEM ISOSTÁTICA 

 

O primeiro conjunto de atividades englobou o projeto e fabricação do molde para a 

prensagem isostática do tipo wet bag e a prensagem de semiesferas. 
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3.1.1.  Projeto do molde 

 

Para a prensagem das peças, foram fabricados dois moldes, um preliminar e outro com 

as dimensões definitivas. O molde preliminar é constituído por um núcleo de aço inoxidável, 

uma luva e uma tampa de silicone elastomérico e uma camisa externa rígida de plástico ABS 

produzida por manufatura aditiva. Já para o molde definitivo, foram aproveitados alguns dos 

componentes do molde preliminar, sendo substituído somente o núcleo metálico, cujas 

dimensões foram modificadas. A Figura 11 apresenta um desenho esquemático em corte do 

primeiro molde, juntamente com uma foto dos seus componentes. O molde foi projetado de 

forma a produzir uma região cilíndrica sobressalente no diâmetro máximo da peça. Essa região 

cilíndrica (cinta) visa auxiliar na centralização e fixação durante a usinagem e na manutenção 

da esfericidade durante a retração na sinterização, sendo cortada ao final do processo. 

 

Figura 11 – Molde para prensagem isostática. a) Desenho do molde em corte. b) Componentes do molde e uma 
semiesfera prensada. 

  
a) b) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor e orientador. 

 

As dimensões cruciais do molde são o diâmetro externo do núcleo metálico e o diâmetro 

interno da luva elastomérica, pois determinam o diâmetro interno e externo da peça a verde 

respectivamente. As dimensões do molde preliminar foram calculadas de forma retroativa, 

partindo das dimensões sinterizadas, computando os efeitos da sinterização, usinagem e 

prensagem, utilizando as Equações 5 a 12.  

 

𝐷 =  𝐷 − 2 ∗ 𝑒𝑠𝑝            (Eq. 5) 

𝐷 =                (Eq. 6) 

𝐷 =      (Eq. 7) 

Tampa 

Camisa 

Luva 

Núcleo 
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𝐷 = 𝐷 + 2 ∗ 𝑆𝑀         (Eq. 8) 

𝐷 = 𝐷                            (Eq. 9) 

𝑒𝑠𝑝 =                            (Eq. 10) 

𝑒𝑠𝑝 =                                              (Eq. 11) 

𝐷 =  𝐷 + 2 ∗ 𝑒𝑠𝑝                                 (Eq. 12) 

 

Sendo que: 

𝐷  Diâmetro externo da calota após prensagem isostática. 

𝐷  Diâmetro externo do núcleo metálico. 

𝐷  Diâmetro interno da luva elastomérica. 

𝐷  Diâmetro interno da calota após sinterização. 

𝐷  Diâmetro interno da calota após sinterização. 

𝐷  Diâmetro externo da calota a verde (após usinagem). 

𝐷  Diâmetro interno da calota a verde. 

𝑒𝑠𝑝  Espessura da cavidade do molde. 

𝑒𝑠𝑝  Espessura da calota após prensagem isostática. 

𝑒𝑠𝑝  Espessura da calota após sinterização. 

𝑅  Retração causada pela prensagem isostática. 

𝑅  Retração causada pela sinterização. 

𝑆𝑀 Sobrematerial de usinagem. 

 

A primeira versão do molde foi projetada com base nas seguintes estimativas acordadas 

junto ao IPqM: retração isotrópica na sinterização (𝑅 ) de 15% e retração na prensagem 

isostática (𝑅 ) de 32%, deixando sobrematerial suficiente para a usinagem.  Neste molde 

preliminar não eram esperadas peças com as exatas dimensões de projeto por serem necessários 

experimentos para obtenção do comportamento do material quando compactado e sinterizado.  

Portanto, este primeiro molde serviu como primeira iteração para obtenção de um conjunto de 

peças que permitisse obter dados para realimentar o projeto. A medição da retração das peças 

produzidas por esse molde acompanhada da simulação em elementos fintos permitiu projetar 

um segundo molde com as dimensões ajustadas.  

Para o segundo molde o diâmetro do núcleo metálico passou a ser de 99,6 ua ante a 

103,8 ua do primeiro molde. Foi observado que as peças apresentavam uma expansão elástica 

após a prensagem (efeito conhecido como springback). Para o projeto do segundo molde, a 

Equação 9 foi alterada para a incluir o efeito da restituição elástica no diâmetro interno 

conforme a Equação 13. Optou-se por não realizar alterações na luva, mantendo a mesma no 
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segundo molde. Essa escolha teve como vantagem a economia de tempo e recursos, 

reaproveitando a luva do primeiro molde, permitindo a obtenção de resultados mais 

rapidamente. Além disso, o maior sobrematerial de usinagem permite corrigir eventuais 

diferenças de espessuras resultantes da prensagem. A desvantagem está em aumentar a 

espessura da peça a verde, aumentando o desperdício do pó de PZT e aumentando ligeiramente 

o tempo de usinagem.  

 

𝐷 =
% á

                                       (Eq. 13) 

 

A Tabela 1 apresenta o resumo das dimensões do projeto do primeiro e segundo molde.  

 

Tabela 1 – Resumo das dimensões fundamentais do projeto. 

Dimensão Unidade Projeto 1 Projeto2 

Diâmetro externo sinterizado ua 100 100 

Espessura sinterizada ua 5,9 5,9 

Retração sinterização % 15,00 11,85 

Diâmetro interno sinterizado ua 88,2 88,2 

Diâmetro externo a verde ua 117,64 113,5 

Diâmetro interno a verde ua 103,8 100,0 

Espessura a verde ua 6,9 6,7 

Sobrematerial usinagem ua 3,2 6,4 

Diâmetro externo prensagem ua 124,3 126,3 

Espessura prensagem ua 10,3 13,1 

Retração prensagem % 32,0 23,4 

Espessura da cavidade de pó ua 15,2 17,1 

Diâmetro do núcleo do molde ua 103,8 99,6 

Diâmetro da luva do molde ua 133,9 133,9 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.1.2. Fabricação do molde 

 

A primeira peça do conjunto do molde é o núcleo metálico. Ambos núcleos (preliminar 

e definitivo) foram fabricados de aço inoxidável martensítico AISI 420, usinados, temperados, 

revenidos e polidos. A Figura 12a apresenta uma foto do primeiro núcleo metálico. Essa peça 

apresenta uma região de contato com a luva com montagem interferente de 0,5mm para garantir 

estanqueidade. Há uma região cilíndrica inferior para alinhamento com a camisa plástica.  As 

cotas parametrizadas do núcleo do segundo molde estão apresentadas na Figura 12b. A Figura 
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13 apresenta os núcleos preliminar e definitivo, e uma peça prensada em cada um deles, 

evidenciando a diferença observada na espessura das peças prensadas. 

 

Figura 12 – Núcleo metálico. a) Foto da peça. b) Desenho com cotas parametrizadas. 

a) b) 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 13 – Núcleo metálico do molde preliminar (esquerda) e definitivo (direita) e respectivas peças prensadas. 
Pode ser observada a diferença na espessura da parede das peças prensadas. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A segunda e terceira peças do molde são a luva e a tampa elastoméricas. A luva possui 

uma cavidade para o pó e um furo para alimentação do molde, o qual é vedado pela tampa, 

montada de forma interferente para garantir estanqueidade. A espessura do elastômero foi 

estabelecida em 21,7 ua, pois permite uma rigidez e resistência suficiente para montagem e 

desmontagem do molde. A Figura 14 apresenta os desenhos com as dimensões parametrizadas 

da luva e da tampa.  

Região em contato 
com o pó cerâmico 

Região em contato 
com a luva 

Região em 
contato  

com a camisa 
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Figura 14 – Dimensões da luva e da tampa com cotas parametrizadas. a) Luva. b) Tampa.  

 

 

a) b) 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Na fabricação de moldes flexíveis para prensagem isostática, o ideal é utilizar 

elastômeros com dureza de 40 a 60 Shore A. Elastômeros de poliuretano são os mais indicados 

devido ao menor atrito, excelente elasticidade e alta tensão ao rasgo. Alternativamente 

elastômeros de silicone, por seu menor custo, são empregados nas etapas de desenvolvimento, 

pois apresentam dureza e elasticidade apropriadas, porém têm vida útil limitada, mas suficiente 

para desenvolvimentos. Para este projeto, foi selecionado o silicone como material da luva e 

tampa elastomérica. Eventualmente outros materiais, entre eles o poliuretano, podem ser 

utilizados em desenvolvimentos futuros. 

A luva e a tampa foram produzidas com silicone translúcido M 4644-40 A, (marca 

Fillepoxi Matérias Plásticas Ltda, lote 89489). O silicone foi misturado com 10% em massa de 

catalisador para silicone translúcido M4644-40 A, (lote SR 013007, do mesmo fabricante). A 

moldagem e cura da luva foi realizada em um molde composto por um núcleo metálico em 

alumínio 6063 usinado, uma camisa de plástico ABS impressa por manufatura aditiva e um 

pino (Figura 15a). Já a tampa foi moldada com auxílio de um molde também impresso em 

plástico ABS e uma esfera de rolamento comercial (Figura 15b).  
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Figura 15 – Molde da luva e da tampa. a) Desenho do molde da luva. b) Desenho do molde da tampa.  

 
 

a) b) 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 16 – Desenho da camisa de ABS.  

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Pino 

Camisa (ABS) 

Núcleo 
metálico 

Molde 
(ABS) 

Esfera de 
rolamento 
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A quarta peça do conjunto é a camisa (Figura 16). Suas funções são: compressão da luva 

para garantir estanqueidade; distribuição da entrada do fluído; e manutenção do conjunto 

montado sem deslocamentos durante a descompressão. Tanto a camisa para produção das 

semiesferas, quanto as camisas utilizadas para a produção da luva e da tampa foram fabricadas 

em ABS (ABSplus-P430, Stratasys) através de manufatura aditiva em uma impressora 3D do 

tipo FDM (Fused Deposition Modeling) da marca Stratasys, modelo Dimension Elite.  

 

3.1.3.  Prensagem das peças 

 

O material fornecido para compactação foi o pó granulado de PZT do tipo Navy I 

(SPARKLER PIEZOCERAMIC POWDER; grade SP-4) dopado com estrôncio da indústria 

indiana Sparkler Ceramics Pvt. Ltd. Este material totalmente sinterizado apresenta densidade 

de 8 g/cm3.  Foram recebidos quatro lotes de material com aditivo orgânico (ligante) e 

granulados por spray-dryer. A quantidade de pó para preenchimento do molde de forma que o 

volume do molde ficasse completamente preenchido. Foram produzidas no molde preliminar 

22 calotas utilizando 23,5 g de pó (sem utilizar mesa vibratória para preenchimento do molde) 

e 12 calotas utilizando 27,0 g de pó (utilizando mesa vibratória). Com o segundo molde, foram 

prensadas 60 peças com 29,7 g de pó (utilizando mesa vibratória).  O molde foi alimentado 

manualmente. As peças foram conformadas à 200 MPa em uma prensa isostática fabricada no 

Laboratório de Tribologia e Compósitos apresentada na Figura 17 (FORTULAN et al., 2014).  

 

Figura 17 – Prensa isostática e molde para prensagem das calotas. a) Vista geral da prensa. b) Destaque para o 
molde. 

  
a) b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Foi realizada a medição da densidade de 5 amostras do primeiro molde por método 

baseado no princípio de Arquimedes, conforme a norma ASTM C373-88 (ASTM, 2006), 

utilizando álcool isopropílico ao invés de água destilada, pois a água solubilizava o ligante, 

resultando na desintegração da peça. As equações da norma foram adaptadas para computar a 

diferença de densidade do álcool em relação a água  (MORAIS, 2017). Dentre as peças de 27,0 

g do primeiro molde duas tiveram seus perfis medido em um projetor de perfil Nikon utilizando 

a lente de aumento de 10x (Figura 18). 

 

Figura 18 – Projetor de perfil. a) Suporte da calota em destaque. b) Projeção da base da calota. 

a) b) 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.2.  USINAGEM 

 

A usinagem externa das calotas teve por objetivo o ajuste das dimensões para que, após 

a sinterização, a peça atingisse as dimensões de projeto.  Para tanto, foi montada uma bancada 

de usinagem abrasiva CNC e rotinas de usinagem foram programadas. As peças usinadas foram 

enviadas ao IPqM para metrologia, sinterização, polarização e medição das propriedades 

elétricas e piezoelétricas.  
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3.2.1.  Montagem da bancada de usinagem 

 

Foi montado um banco de usinagem abrasiva para usinagem das calotas (Figura 19). 

Como ferramenta de corte, foi utilizado um disco abrasivo de alumina eletrofundida marrom 

(diâmetro 40 mm, espessura 1,8 mm) fixado em uma retífica portátil (Bosch, modelo GGS27L 

- 500 W e 27.000 rpm). Inicialmente, a ferramenta de corte foi fixada em uma mesa XY com 

sistema de movimentação realizado através de fusos M12 atuados por dois motores de passo 

(KTC-HT23-401), cujo controle era feito via drive CNC. As peças foram fixadas em um 

cabeçote usinado em gesso, rotacionado através de uma correia conectada a um motor trifásico 

(Weg, modelo 63 1088; 0,16 CV; 1130 rpm a 60 Hz). A velocidade do cabeçote foi controlada 

por um inversor. Por questões de segurança, foi montada uma proteção de acrílico em torno da 

região de usinagem e um sistema de sucção de pó para remover os cavacos e pó do ambiente 

de usinagem. Este último aspecto deve ser destacado, visto que o PZT é rico em chumbo e sua 

inalação pode trazer graves malefícios a saúde. 

 

Figura 19 – Bancada de usinagem. a) Desenho esquemático. b) Bancada montada. 

 
 

a) b) 
Fonte: a) Elaborada pelo orientador; b) Elaborada pelo autor. 

 

3.2.2.  Adaptações e melhorias da bancada de usinagem 

 

Inicialmente, as peças produzidas no banco de usinagem descrito apresentaram 

irregularidades superficiais na forma de estrias radiais. Visando aperfeiçoar o processo, foram 

feitas modificações em sistemas que eram possíveis causadores da falha. A primeira mudança 

foi no sistema de fixação da peça. Nas primeiras tentativas, as peças eram fixadas ao cabeçote 

de gesso por meio de um adesivo. Como melhoria, foi feita uma adaptação do banco de 
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usinagem para utilizar um sistema de fixação por vácuo (-40 kPa).  O cabeçote foi usinado 

internamente e foi feito um furo no suporte do eixo para permitir a utilização de uma bomba de 

vácuo para fixar a peça (Figura 20).  

A segunda modificação envolveu a substituição do sistema de movimentação linear nos 

dois eixos (X e Y) de fuso/porca roscada M12 por fuso/castanha de esferas recirculantes 

(castanha modelo BSH1002, com diâmetro de 10 mm, importado pela empresa Kalatec) (Figura 

21).  Para permitir a alteração, foram fabricadas novas peças (Figura 22), mantendo a mesa XY, 

guias lineares, motores e rolamentos do sistema original. O fuso de esferas apresenta menor 

folga axial, garantindo melhor precisão de posicionamento. 

 

Figura 20 – Modificações na bancada de usinagem. Em pontilhado vermelho está esquematizado a cavidade do 
sistema de vácuo.   

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 21 – Substituição do sistema de movimentação. a) Sistema de fuso roscado. b) Sistema de fuso de esferas 
recirculantes 

  
a) b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 22 – Peças novas que foram compradas ou usinadas para a substituição do sistema de movimentação. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.2.3.  Software e preparação da máquina 

 

A primeira etapa da preparação da máquina consistiu na dressagem do disco de corte, 

para garantir baixo batimento axial e radial, além de limpar a região de corte do disco (Figura 

23a). Após a dressagem, um blank de gesso foi moldado ao suporte do eixo árvore. Após ser 

fixado, o gesso foi usinado para centragem e foi feito um rebaixo com diâmetro nominalmente 

igual ao diâmetro interno das peças prensadas com ajuste levemente folgado (~H7/h7). Dessa 

forma, o eixo da máquina foi centrado e foi definida uma face de referência, permitindo a 

centragem e posicionamento das peças nas superfícies usinadas no blank de gesso (Figura 23b). 

Foi utilizado o programa turboCNC (versão 4.01) para comandar o drive CNC. Tal 

programa é executado no DOS do Windows e, portanto, foi necessário criar um disco de 

inicialização em uma memória USB. Foram programadas rotinas em código G para a realização 

da dressagem radial e axial do disco de corte, para usinagem e centragem do suporte de gesso 

e para a usinagem da semiesfera.  

 

Figura 23 – Processo de preparação da máquina de usinagem. a) Processo de dressagem do disco de corte. b) 
Cabeçote de gesso usinado. Observar rebaixo de centragem da peça e furo para o sistema de vácuo. 

  
a) b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.2.4.  Usinagem das peças e parâmetros de usinagem 

 

Foram usinadas 32 peças do primeiro molde e 60 do segundo molde. Os parâmetros de 

corte foram variados de forma a buscar uma condição de maior remoção de material que não 

causasse danos na peça. A faixa de parâmetros utilizados em cada etapa da usinagem está 

apresentada na Figura 24. Apesar do plano inicial de remover o cilindro auxiliar de fabricação 

(cinta) após a sinterização, quatro peças do primeiro molde tiveram a cinta retirada a verde 

utilizando uma serra de fita diamantada (EXAKT 300) visando avaliar o efeito da cinta nos 

desvios de geometria que ocorrem durante a sinterização. Além disso, antes da substituição do 

sistema de movimentação pelo fuso de esferas recirculantes, as peças usinadas apresentavam 

estrias. Por isso, algumas amostras foram lixadas manualmente para obter uma menor 

rugosidade superficial. As peças foram enviadas ao IPqM para sinterização e metrologia 

tridimensional. 

 
Figura 24 – Etapas da usinagem e faixa de valores dos parâmetros de usinagem. 

Descrição Parâmetros Imagem 

Peça original - - - - - - - - 

 
Desbaste da parte 

cilíndrica 

Profundidade de corte:  0,2 - 0,3 mm 

Velocidade de corte: 3600 m/min 

Avanço: 45 - 60 mm/min 

 
 

Desbaste da parte 

esférica em degraus 

Profundidade de corte: 0,1 - 0,3 mm 

Velocidade de corte: 3600 m/min 

Avanço: 45 - 60 mm/min 

 

Acabamento com 

interpolação circular 

Profundidade de corte:0,05 – 0,1 mm 

Velocidade de corte: 3600 m/min 

Avanço: 5 - 15 mm/min 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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3.3.  ESTUDO DE MODIFICAÇÕES NO PROCESSAMENTO DO PÓ 

 

Com o objetivo de explorar rotas alternativas de processamento e buscando melhorar o 

comportamento do material durante a sinterização, foi realizado um estudo da modificação da 

granulometria do pó de PZT. Para tanto, foi utilizado um lote de PZT do mesmo fabricante, 

porém sem ligante na composição nem outros aditivos orgânicos (o que foi confirmado pela 

queima a 400 ºC, na qual não houve perda de massa significativa).  

Para permitir a prensagem com esse lote de pó, foram produzidos outros lotes através 

de moagem e adição de ligante. Esses lotes foram comparados quanto a granulometria, 

composição química e compressibilidade em relação ao lote original.  

 

3.3.1.  Lotes modificados de PZT 

 

Foram processadas algumas amostras de pós com modificações e diferenças em relação 

ao pó original como recebido (nomeado doravante como Lote 0). O Lote 1 foi obtido a partir 

do Lote 0 peneirado com malha 80 ABNT (abertura de 180 µm). O Lote 2 foi o lote recebido 

sem ligante. Este lote não passou por nenhuma modificação. Os lotes 3, 4 e 5 foram produzidos 

através de moagem e adição de polivinil butiral (PVB) como ligante. O PZT utilizado no Lote 

3 foi obtido das sobras de peças usinadas e quebradas, recicladas do Lote zero. Os cacos 

(fragmentos) foram moídos com adição de PVB e álcool isopropílico para formação de 

barbotina. Os lotes 4 e 5 foram produzidos utilizando o Lote 2. O resumo de cada um dos lotes 

está apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Lotes de pó utilizados no trabalho utilizados no trabalho 
Lote 0 Pó com ligante de fábrica 
Lote 1 Lote 0 peneirado # 80 mesh 
Lote 2 Pó sem ligante de fábrica 
Lote 3 Lote 0 reciclado + PVB + moinho de bolas 24 h 
Lote 4 Lote 2 + PVB + moinho de bolas 24 h 
Lote 5  Lote 2 + PVB + moinho de bolas 24 h + moinho vibratório 96 h 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

O Lote 3 foi preparado com a seguinte formulação: 120 g de PZT reciclado; relação de 

1 para 4 em volume de PZT em relação ao álcool isopropílico; 0,8 % em peso de etileno glicol 

como lubrificante e 0,1 % em peso de PVB como dispersante. A barbotina foi misturada em um 

moinho de bolas (jarro de nylon e esferas de zircônia com diâmetro 10,25 mm) por 24 horas a 

140 rpm. Na sequência, mais 0,9 % em peso de PVB diluído em 10 ml de álcool isopropílico 
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foi adicionado como ligante e misturado por mais duas horas no moinho de bolas (Figura 25a). 

Já os lotes 4 e 5 foram preparados com a outra formulação: 160 g de PZT do Lote 2; relação de 

1 para 4 em volume de PZT em relação ao álcool isopropílico; 0,4 % em peso de etileno glicol 

como lubrificante e 0,05 % em peso de PVB como dispersante. As barbotinas foram misturadas 

em um moinho de bolas por 24 horas a 140 rpm. Para o lote 4, 1,2 g (0,75 % em peso) de PVB 

diluído em 10 ml de álcool isopropílico foi adicionado como ligante e misturado por mais duas 

horas no moinho de bolas. O lote 5 foi colocado por 96 horas em moinho vibratório (Figura 

25b) antes da adição da mesma quantidade de ligante. A moagem foi realizada em com 

elementos esféricos de zircônia 3Y para evitar contaminação do PZT (MOULSON; HERBERT, 

2003). O resumo das formulações de cada pó, bem como os valores reais utilizados em cada 

um se encontram na Tabela 3.  

 

Figura 25 – Moinhos utilizados. a) Moinho de bolas. b) Moinho vibratório. 

  
a) b) 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

 

Tabela 3 – Formulação dos lotes 3, 4 e 5. 
Componentes Formulação 

3 
Formulação  

4 e 5 
Lote  

3 
Lote  

4 
Lote  

5 
PZT 20% vol 20% vol 120,4 g 159,7 g 160,20 g 
Álcool isopropílico  
(meio de moagem) 

80% vol 80% vol 55 g 62,02 g 56,54 g 

PVB (como dispersante) 0,1% peso 0,05% peso 0,121 g 0,082 g 0,081 g 
EG (lubrificante) 0,8% peso 0,4% peso 1,08 g 0,64 g 0,66 g 
PVB (como ligante) 
adicionado após a moagem 

0,9% peso 0,75% peso 1,08 g 1,20 g 1,22 g 

Álcool isopropílico  
(para dissolver ligante) 

10:1 peso 10:1 peso 10 ml 10 ml 20 ml 

Tempo no moinho de bolas 24 h 24 h 24 h 24 h 24 h 
Velocidade do moinho de bolas ~140 rpm ~140 rpm ~140 rpm ~140 rpm ~140 rpm 
Tempo de mistura do ligante 2h 2 h 2 h 2 h 2 h 
Tempo no moinho vibratório 0 h 0 ou 96 h 0 h 0 h 96 h 
Massa produzida - - Ñ medida 149,4g 153,1g 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
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Após a moagem e mistura, o solvente alcoólico de cada barbotina foi evaporado 

utilizando um soprador de ar quente. O pó remanescente foi granulado manualmente utilizando 

almofariz e pistilo e peneirado em uma malha 80 ABNT.  Finalmente, os lotes foram colocados 

em estufa a 80º C por 2 horas para remoção do líquido remanescente.  

 

3.3.2.  Análise química - EDX 

 

Duas questões importantes foram levantadas durante o processamento dos lotes 1 a 5. 

A primeira era se o pó recebido sem ligante (Lote 2) era similar ao pó original (Lote 0) quanto 

à parte inorgânica. A segunda questão levantada era se o processo de moagem poderia interferir 

na composição química dos lotes 3, 4 e 5. Caso houvesse algum tipo de contaminação, as 

propriedades mecânicas e piezoelétricas do produto seriam alteradas e a comparação entre os 

lotes seria pouco proveitosa. Para responder a essas questões, foi realizada uma caracterização 

química de cada lote do pó utilizando um espectrômetro de fluorescência de raios X, EDX-720 

SHIMADZU. Foi utilizado o colimador de 10mm em atmosfera de vácuo e todas as faixas de 

energia do material foram analisadas. Trata-se de uma análise semiquantitativa e sujeita à 

sobreposição de energia, portanto pode ocorrer troca de elementos. Além disso, os elementos 

de peso atômico abaixo do sódio (Na) e acima do urânio (U) não são detectados. Portanto, a 

análise avalia de forma comparativa dos lotes somente quanto a parte inorgânica (dentro da 

faixa dos elementos de peso atômico entre Na e U). 

 

3.3.3.  Análise granulométrica 

 

Com o objetivo de avaliar o efeito da moagem vibratória no tamanho de partículas, foi 

feita uma análise da granulometria de três amostras de barbotina. Foi coletada uma amostra da 

barbotina do Lote 4 (24 h de moagem com moinho de bolas, mas sem moagem vibratória –

rotulada  como 0 h) como base de referência e duas amostras da barbotina do Lote 5 ( uma com 

48 h e outra com  96 h de moagem vibratória – rotuladas como 48 h e 96 h respectivamente). O 

tamanho e a distribuição do tamanho das partículas foram medidos através de sedimentação 

gravitacional monitorada por raio-X no equipamento SediGraph III Plus. Foi utilizado o cálculo 

de sedimentação de Stokes e a lei de extinção de Beer. As medidas foram realizadas à 

temperatura de 35 ºC. 
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3.3.4.  Curva de compactação 

 

 O teste de compactação é utilizado para calibrar o encruamento (hardening) do modelo 

constitutivo Drucker-Prager/cap usado no software ABAQUS (MORAIS et al., 2016; MELO 

et al., 2018). A curva de compactação relaciona a pressão hidrostática equivalente com a 

densidade correspondente (ou com a deformação plástica volumétrica). O comportamento sob 

compressão do pó está relacionado com a distribuição de tamanho, formato e comportamento 

elástico/plástico das partículas. (REED, 1995; RICHERSON, 2005). Foram levantadas as 

curvas de compactação dos lotes 0, 4 e 5. Para obter as curvas de compactação, o pó foi pré-

conformado uniaxialmente a 10 MPa em um molde cilíndrico com 41 mm de diâmetro interno. 

A altura inicial (não compactada) do pó no molde era de 13 mm. Após a prensagem, a massa 

do disco foi medida em uma balança convencional. O disco foi embalado à vácuo dentro de um 

elastômero fino e foi prensado isostaticamente nas seguintes pressões: 20, 40, 60, 80, 120, 160 

e 200 MPa. Após cada estágio da prensagem, a amostra era despressurizada e tinha suas 

dimensões medidas e o volume calculado antes do próximo estágio de prensagem. A densidade 

após cada estágio foi calculada geometricamente considerando a massa inicial do disco após a 

prensagem uniaxial. 

O efeito da moagem (tamanho e distribuição do tamanho de partículas) na compactação 

foi avaliado em um segundo teste com os lotes 0, 4 e 5.  Doze discos de cada lote foram 

prensados uniaxialmente a 40 MPa dentro de um molde com 8 mm de diâmetro interno, seguido 

de prensagem isostática a 200 MPa (embalado à vácuo dentro de um elastômero). As dimensões 

e massa de cada disco foram medidas e a densidade média de cada lote foi calculada.  

 

3.4. CALIBRAÇÃO DOS MODELOS CONSTITUTIVOS 

 

3.4.1.  Seleção e calibração do modelo do pó cerâmico 

 

Para a simulação do pó cerâmico foi selecionado o modelo Drucker-Prager/cap.  As 

constantes elásticas são: módulo elástico (E) e coeficiente de Poisson (𝑣). Já as constantes de 

plasticidade cap são: coesão do material (d); ângulo de atrito interno do material (β); 

excentricidade da superfície cap (R); deformação plástica volumétrica inicial (𝜀  | ) que 

define a posição inicial da superfície cap; coeficiente da superfície transição (α), “Flow stress 

ratio” (K) que é um coeficiente que relaciona o valor da tensão triaxial de escoamento em tração 
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e compressão. No caso mais simples (adotado neste trabalho), essa constante tem valor igual a 

1 e o problema independe do terceiro invariante de tensão. 

Para a implementação do modelo é necessário fornecer ao software os valor das 

constantes e a curva de encruamento da superfície cap que relaciona a tensão de compressão 

hidrostática de compactação (𝑝 ) e a respectiva deformação plástica volumétrica (𝜀 )  (HAN 

et al., 2008; MELO et al., 2018). Para calibração das constantes da superfície de cisalhamento 

de Drucker-Prager (d e β), são necessários ao menos dois tipos de ensaios, correspondentes a 

dois estados de tensão diferentes. Entre as opções disponíveis estão: tração uniaxial (1), 

cisalhamento puro (2), compressão diametral (3) e compressão uniaxial (4) (SINKA, 2007). A 

Figura 26 apresenta os possíveis ensaios e seu respectivo estado de tensão no plano p x q.  

 

Figura 26 – Possíveis ensaios para obtenção da curva de cisalhamento. 

 
Fonte: Adaptada de Sinka (2007). 

 

No caso de materiais cerâmicos frágeis, os ensaios de compressão diametral e uniaxial 

são os mais simples de serem realizados e por isso foram selecionados neste trabalho. Os 

ensaios foram realizados utilizando a técnica de correlação de imagens para medição dos 

deslocamentos. Este método permite medir com alta precisão e sem contato o campo de 

deformações na superfície da  peça, obtendo mais informações do que quando se mede  apenas 

o deslocamento do travessão da máquina de ensaio (HILD; ROUX, 2006; PAN, 2018). No caso 
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específico da calibração do modelo Drucker-Prager/cap, a técnica de correlação de imagens 

permite obter não só a tensão máxima (ruptura), mas também a tensão em que o material começa 

a descompactar e aumentar de volume, fenômeno conhecido como dilatância (MONTILHA et 

al., 2018). 

 

3.4.1.1. Ensaio de compressão uniaxial simples 

 

O primeiro tipo de ensaio realizado foi o de compressão uniaxial simples. A técnica de 

correlação de imagens funciona melhor quando aplicada em superfícies planas e paralelas. Para 

produção de um corpo de prova com formato de paralelepípedo que atendesse a esses requisitos, 

foi produzido um molde com furo quadrado. A matriz do molde (ø4” x 100mm) foi fabricada 

em aço VC 131, temperado e revenido. O corte quadrado de 18,5x18,5 mm foi feito através de 

eletroerosão a fio e as faces internas polidas com pasta de diamante. Os punções superior e 

inferior foram fabricados em aço rápido retificado (comprimento de 142 mm e 50 mm 

respectivamente) com folga de 0,02 mm em relação à matriz. A Figura 27 apresenta uma foto 

do molde com os punções. A figura 28 apresenta o desenho da matriz. 

 

Figura 27 – Foto do molde prismático. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 28 – Desenho da matriz com furo quadrado. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Foram prensados três corpos de prova do PZT com ligante de fábrica (Lote 0). Os corpos 

de prova foram prensados uniaxialmente em prensa hidráulica com carga de 2 toneladas (60 

MPa). Foi utilizada espuma na base do molde para mimetizar o efeito de uma prensagem de 

dupla ação e assim diminuir e deixar simétrico os gradientes de compactação na peça. O molde 

foi lubrificado com ácido oleico. Após a prensagem, os corpos de prova foram prensados 

isostaticamente à 200 MPa por 1 minuto dentro de elastômeros selados à vácuo (luva de 

silicone). A Figura 29 apresenta os corpos de prova. A Tabela 4 apresenta as dimensões dos 

corpos de prova produzidos. 

 



60 
 

Figura 29 – Foto dos corpos de prova prismáticos. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 4 – Dimensões dos corpos de prova prismáticos do ensaio de compressão uniaxial simples.  
Corpo de 

prova 

Aresta Altura Massa 

mm mm g 

CS-1 17,95 33,84 57,88 

CS-2 17,97 36,14 61,96 

CS-3 17,94 40,25 68,93 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Foi aplicado spray de tinta branca e preta nas faces laterais do corpo de prova. Esta 

pintura facilita o processo de correlação de imagem. O ensaio foi feito em uma máquina de 

ensaio MTS Exceed Model E44. Os corpos de prova foram fixados e nivelados na máquina 

utilizando resina epóxi com um tempo de cura de 6h. As Figuras 30 e 31 apresentam um corpo 

de prova pintado e posicionado para o ensaio. As imagens do ensaio foram obtidas usando duas 

câmeras (Canon EOS 5DS (50.6 Megapixels) com lentes EF 180mm f/3.5L Macro USM) 

posicionadas perpendicularmente entre si, alinhadas com duas faces laterais do corpo de prova. 

O ensaio foi controlado utilizando o software MTS Test suit. A Figura 32 apresenta a disposição 

das câmeras em relação a máquina de ensaio. 
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Figura 30 – Corpo de prova prismático utilizado no ensaio de compressão uniaxial. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 31 – Corpo de prova prismático posicionado na máquina de ensaios. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 32 – Disposição das câmeras fotográficas no ensaio de compressão simples. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O ensaio de compressão simples foi realizado com velocidade do travessão de 0,1 

mm/min. O ensaio do primeiro corpo de prova foi realizado de forma contínua até a fratura. 

Foram registradas dez imagens fotográficas na configuração inicial e, durante o ensaio, uma 

imagem fotográfica a cada 70 N. Para o segundo e terceiro corpo de prova, foi realizado um 

ensaio com ciclos de carga e descarga total progressivamente maiores, utilizando uma pré-carga 

de 20 N. O primeiro ciclo foi até 300 N, o segundo até 600 N, o terceiro até 1000 N, o quarto 

até 1500 N, e finalmente o corpo foi carregado até a fratura. No segundo ensaio as fotografias 

foram registradas a cada 40 N e no terceiro ensaio a cada 45 N, ambos com dez imagens na 

configuração inicial. 

 

3.4.1.2. Ensaio de compressão diametral 

 

O segundo tipo de ensaio realizado foi o ensaio de compressão diametral, também 

conhecido como ensaio brasileiro (FAHAD, 1996; CRANMER; RICHERSON, 1998; 

PROCOPIO; ZAVALIANGOS; CUNNINGHAM, 2003). Neste ensaio um corpo de prova 

cilíndrico é prensado diametralmente. Para a produção dos corpos de prova foi utilizado um 

molde cilíndrico de diâmetro 41 mm. Foram prensados três corpos de prova com o PZT com 

ligante (lote 0). Os corpos de prova foram prensados uniaxialmente em prensa hidráulica com 

carga de 6 toneladas (45 MPa). Foi utilizada espuma na base do molde para mimetizar o efeito 

de uma prensagem de dupla ação. O molde foi lubrificado com ácido oleico. Após a prensagem, 
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os corpos de prova foram prensados isostaticamente à 200 MPa por 1 minuto dentro de 

elastômeros selados à vácuo (luva de silicone). A Figura 33 apresenta corpos de prova junto ao 

molde. A Tabela 5 apresenta as dimensões dos corpos de prova produzidos. 

O ensaio de compressão diametral foi realizado com os mesmos equipamentos do ensaio 

de compressão uniaxial simples. A Figura 34 apresentam um corpo de prova pintado e 

posicionado para o ensaio. As câmeras fotográficas foram posicionadas opostas entre si, 

alinhadas com as duas faces planas do corpo de prova. A Figura 35 apresenta a disposição das 

câmeras em relação a máquina de ensaio. 

 

Figura 33 –Corpos cilíndricos junto ao respectivo molde. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 5 – Dimensões dos corpos de prova cilíndricos do ensaio de compressão diametral.  
Corpo de 

prova 

Diâmetro Espessura Massa 

mm mm g 

CD-1 39,98 6,03 39,77 

CD-2 40,02 5,70 37,76 

CD-3 40,07 6,00 39,75 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 34 – Corpo de prova cilíndrico posicionado na máquina de ensaios. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 35 – Disposição das câmeras fotográficas no ensaio de compressão diametral. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O ensaio de compressão diametral foi realizado com velocidade do travessão de 0,05 

mm/min. O ensaio do primeiro corpo de prova foi realizado de forma contínua até a fratura. 

Foram registradas dez fotografias na configuração inicial e, durante o ensaio, uma fotografia a 

cada 20 N. Para o segundo e terceiro corpo de prova, foi realizado um ensaio com ciclos de 

carga e descarga total progressivamente maiores, utilizando uma pré-carga de 10 N. O primeiro 
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ciclo foi até 30 N, o segundo até 60 N, o terceiro até 90 N, o quarto até 120 N, e finalmente o 

corpo foi carregado até a fratura. No segundo e terceiro ensaio, foram registradas dez fotografias 

na configuração inicial e, durante o carregamento, uma fotografia a cada 5 N. 

 

3.4.1.3. Análise dos ensaios de compressão uniaxial e diametral 

 

A correlação das imagens foi realizada no software Matlab utilizando o framework 

Correlli 3.0 desenvolvido pela LMT-Cachan (LECLERC et al., 2015). A correlação de imagens 

analisa os campos de deslocamento da região fotografada e calcula as deformações no plano.  

Foi calculada a deformação volumétrica (𝜀 )  no ensaio de compressão simples 

utilizando a Equação 14. Assume-se que a deformação na horizontal é igual em ambos lados 

do paralelepípedo (𝜀 =  𝜀 ). 

 

𝜀 = 𝜀 + 2𝜀           (Eq. 14) 

 

A tensão vertical nominal do ensaio (𝜎 ) é determinada pela relação da força de 

compressão (F) pela área de seção transversal do corpo de prova (A), conforme Equação 15. A 

relação da tensão nominal com a tensão de von Mises (q) e a pressão hidrostática equivalente 

(p) estão apresentadas nas Equações 16 e 17.  

 

𝜎 =            (Eq. 15) 

𝑞 = −𝜎         (Eq. 16) 

𝑝 =         (Eq. 17) 

 

Para o cálculo das constantes, o módulo elástico (E) foi obtido do coeficiente angular 

da regressão linear dos dados da curva de tensão (𝜎 ) por deformação vertical (𝜀 ) (Equação 

18). Já o coeficiente de Poisson (𝜈) foi obtido do coeficiente angular da regressão linear da 

curva de deformação horizontal por deformação vertical (Equação 19). Os dados foram 

calculados usando os dados dos primeiros ciclos dos ensaios dos corpos de prova 2 e 3.  

 

𝐸 =           (Eq. 18) 

𝜈 = −          (Eq. 19) 
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Já no caso da compressão diametral, assume-se que a deformação na direção da 

espessura do disco é desprezível (𝜀 = 0), logo a deformação volumétrica é calculada 

conforme a Equação 20: 

 

𝜀 = 𝜀 + 𝜀           (Eq. 20) 

 

No caso da compressão diametral, no centro do corpo de prova, as tensões são calculadas 

pelas Equações 21 e 22, onde 𝜎  é a tensão na horizontal, 𝜎  é a tensão na vertical, D é o 

diâmetro do corpo de prova e t é a espessura do corpo de prova (FAHAD, 1996; CRANMER; 

RICHERSON, 1998). A relação da tensão horizontal com a tensão de von Mises (q) e a pressão 

hidrostática equivalente (p) estão apresentadas nas Equações 23 e 24.  

 

𝜎 =           (Eq. 21) 

𝜎 = −3𝜎           (Eq. 22) 

𝑞 = √13𝜎                 (Eq. 23) 

𝑝 = 𝜎                 (Eq. 24) 

 

Finalmente, realizou-se o cálculo das constantes de plasticidade de Drucker-Prager (d e 

β). Para isso, foi feita a análise dos gráficos de força de compressão por deformação volumétrica 

de todos os seis ensaios (compressão simples e diametral), buscando identificar o ponto em que 

era observado o fenômeno de dilatância, ou seja, quando o material deixa de ser compactado e 

passa a sofrer um aumento volumétrico. Foram registradas as tensões de dilatância de todos os 

ensaios e colocadas no gráfico de tensão de von Mises (q) por pressão hidrostática equivalente 

(p). O coeficiente linear e angular da reta, obtida pela regressão linear, representam as 

constantes d e β respectivamente (Figura 26, página 57). 

 

3.4.1.4. Ensaio de compactação volumétrica 

 

Utilizando os dados das curvas de compactação dos lotes do pó de PZT (0, 4 e 5) obtidos 

na seção 3.3.4 (página 56), o comportamento sob compressão foi ajustado por uma relação 

exponencial (Eq. 25). O termo linear da equação ( b ) foi adicionado, pois, para a implementação 

numérica, o valor de  𝑝  (ordenada em que ocorre a transição da superfície cap e da superfície 
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de Drucker-Prager) deve ser maior ou igual a zero quando 𝜀  é zero (Figura 8, página 36). 

Portanto, colocando a restrição de que 𝑝  deve ser igual a zero e resolvendo a Equação 4 (página 

37), obtemos o mínimo para 𝑝  no início da compactação (Eq. 26). O valor de b foi definido 

como sendo ligeiramente maior que Rd nas simulações deste trabalho. O valor de a e m foram 

determinados pelo método dos mínimos quadrados. 

 

𝑝 = 𝑎e + 𝑏                                          (Eq. 25) 

𝑝 ≥ 𝑅𝑑                     (Eq. 26) 

 

  Utilizando os valores ajustados pela relação exponencial, foi elaborada uma tabela 

relacionando os valores de pressão hidrostática e deformação plástica volumétrica, variando 

está última de 0 até 1 em incrementos de 0,01.  Esta tabela foi inserida no campo cap hardening 

do modelo Drucker-Prager/cap do ABAQUS. 

 

3.4.1.5. Calibração dos outros parâmetros do modelo Drucker-Prager/cap 

 

A deformação volumétrica plástica inicial (𝜀  | ) está relacionada ao quanto o material 

foi pré-compactado antes do processo de prensagem. O processo de preenchimento do molde 

em mesa vibratória acaba gerando um recalque inicial no pó, resultando em uma compactação 

inicial. Para o cálculo dessa constante, foi calculado a densidade volumétrica do pó na cavidade 

antes da prensagem. A densidade se relaciona com a deformação plástica conforme a Equação 

27, onde 𝜌 , é a densidade inicial do pó não compactado, 𝜌 a densidade do pó após a prensagem 

ou preenchimento. 

 

𝜀  = ln      (Eq. 27) 

 

Quanto aos demais parâmetros necessários ao modelo (R e α), foram utilizados valores 

calibrados para  a alumina, obtidos da literatura (MELO et al., 2018).  Apesar de ser outro 

material, como na condição de prensagem da peça predominam tensões hidrostáticas, esses 

parâmetros que estão relacionados a estados de tensão maior cisalhamento, teriam menor 

influência nos resultados. Além disso, por serem dados reais de outro pó cerâmico, são úteis 

como aproximação. Caso se deseje calibrar estes parâmetros para o PZT, novos ensaios com 

estados de tensões mais complexos seriam necessários. 
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3.4.2. Seleção e calibração do modelo constitutivo do elastômero 

 

Para calibração do modelo constitutivo do silicone, foram utilizados os resultados de 

dois ensaios mecânicos: compressão uniaxial e compressão volumétrica. Os resultados dos 

ensaios mecânicos foram cedidos pelo professor Doutor Rodrigo Canto, do departamento de 

engenharia de materiais da UFSCar, que já trabalha com o material.  

Os ensaios foram inseridos no programa ABAQUS e foi utilizada a ferramenta Evaluate. 

Esta ferramenta compara automaticamente os modelos constitutivos disponíveis no software 

com os ensaios mecânicos. Os modelos comparados foram: Polinomial de ordem 1 (Mooney-

Rivlin); polinomial de ordem 2; Ogden de ordem 1; Ogden de ordem 3, polinomial reduzido de 

ordem 1 (Neo-Hooke); polinomial reduzido de ordem 3 (Yeoh); Arruda-Boyce e Van der 

Waals. No ensaio de compressão uniaxial, foram analisados os valores de tensão para 

deformações de 0 até -0,5. Já para o ensaio volumétrico, a razão de volume foi variada de 0,85 

até 1,02.  

A ferramenta Evaluate apresenta, além dos gráficos comparativos dos modelos com os 

ensaios mecânicos, um quadro apresentando os limites de estabilidade de cada um dos modelos 

constitutivos. A análise conjunta dos resultados permitiu a seleção do modelo constitutivo mais 

adequado para a simulação do silicone. No caso, foi adotado o modelo polinomial de ordem 2.  

 

3.5. SIMULAÇÃO EM ELEMENTOS FINITOS 

 

3.5.1. Simulação do ensaio de compactação dos discos de PZT 

 

Como forma de validação da curva de encruamento do modelo constitutivo do PZT, foi 

realizada a simulação dos ensaios de compactação descritos na seção 3.3.4 (página 56). Nestas 

simulações, o modelo constitutivo foi calibrado utilizando a curva de encruamento do PZT 

combinada com os parâmetros de alumina (MELO et al., 2018). Os parâmetros utilizados estão 

apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Parâmetros do modelo Drucker-Prager/cap obtidos por (MELO et al., 2018) 

E ν d β R 𝜀  |  α K 

Pa - Pa Graus - - - - 

2,7.109 0,13 3,25.106 55 0,75 0 0,01 1 
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Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A simulação foi realizada no solver Standard do ABAQUS (integração implícita). A 

resolução da equação matricial foi definida para considerar a matriz de rigidez como não 

simétrica, devido ao efeito do atrito. O problema foi assumido axissimétrico, permitindo a 

resolução em apenas duas dimensões, simulando somente a metade direita da seção da peça. A 

geometria do disco foi desenhada considerando o espaço ocupado pelo pó no molde: altura 13 

mm e diâmetro 42 mm. A malha foi constituída de elementos contínuos quadrilaterais 

axissimétricos de primeira ordem com integração reduzida (CAX4R). A malha foi construída 

de forma a ter 60 nós na horizontal e 80 na vertical, sendo mais concentrados nos cantos 

exteriores da geometria. A malha está apresentada na Figura 36. 

 

Figura 36 – Malha da seção transversal do disco utilizada no ensaio de compactação. Em pontilhado, linha de 
simetria. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 
O pistão superior, o inferior e a parede do molde foram modelados como superfícies 

rígidas. Na etapa de prensagem isostática o elastômero, por ser muito fino, não foi considerado 

na simulação. O atrito foi definindo por pares de contato. As superfícies rígidas do molde foram 

definidas como superfícies master e as superfícies deformáveis do pó como slaves. Foi utilizada 

a formulação de contato do tipo finite-sliding por envolver grandes deslocamentos e o método 

de discretização surface-to-surface, que apesar de mais caro computacionalmente, costuma 

apresentar resultados mais acurados devido a não concentração de tensão nos nós. As 

propriedades do contato foram definidas com tendo um comportamento normal do tipo Hard 

contact através da aplicação de uma rigidez linear de contato. Para o comportamento tangencial, 
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foi utilizado coeficiente de atrito de 0,3.  Na etapa inicial, foi realizado um ajuste automático 

para eliminar a interpenetração inicial dos nós. A modelagem apresentou as seguintes etapas, 

ilustradas na Figura 37. 

 

Figura 37 – Etapas da simulação em elementos finitos do ensaio de compactação. 

 
Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

 

3.5.2. Simulação da prensagem isostática da semiesfera oca de PZT 

 

A simulação da prensagem isostática da semiesfera oca também foi realizada no solver 

standard do ABAQUS. O pó cerâmico foi modelado utilizando o modelo Drucker-Prager/cap 

utilizando os parâmetros calibrados para o PZT com o ligante de fábrica (lote 0). Já o elastômero 

foi modelado utilizando o modelo constitutivo hiperelástico polinomial de ordem 2, utilizando 

como entrada os dados dos ensaios mecânicos de compressão uniaxial e compressão 

volumétrica. Tanto o núcleo metálico quanto a camisa de plástico ABS foram modelados como 

superfícies rígidas, diante das grandes deformações sofridas pelo silicone e pelo pó cerâmico.  

Foi assumida a axissimetria problema, permitindo a resolução em apenas duas 

dimensões, simulando somente metade da seção das peças. A geometria da semiesfera foi 
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desenhada considerando o espaço ocupado pelo pó na cavidade do molde. A malha da 

semiesfera foi constituída por elementos do tipo CAX4R (elementos quadrilaterais 

axissimétricos com 4 nós, interpolação linear com integração reduzida e controle de 

hourglassing). A malha foi gerada de forma a concentrar um maior número de nós na base da 

peça, por ser a região mais crítica. A malha do silicone foi constituída de elementos CAX4RH, 

similares ao utilizados para o pó cerâmico, com a diferença de terem formulação híbrida que 

computa a pressão hidrostática como um grau de liberdade extra no elemento, portanto são mais 

indicados para materiais com comportamento quase incompressível como o silicone. A malha 

da luva de silicone também foi gerada com maior concentração de nós na região próxima à base 

da calota. Nesta simulação, a tampa e a luva foram simuladas como sendo uma peça única. A 

Figura 38 apresenta o desenho da malha utilizada na simulação. 

 

Figura 38 – Malha da seção transversal do molde e calota. Em amarelo linha de simetria  

   
Fonte: Elaborada pelo próprio autor 

Camisa plástica 

Núcleo metálico 

Luva silicone 

Pó PZT 
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O contato foi modelado pela definição de quatro pares de contato segundo a Tabela 7. 

Em todos os pares, foi utilizada a formulação de contato do tipo finite-sliding, discretização 

surface-to-surface, comportamento normal do tipo Hard contact com método de restrição por 

aplicação de uma rigidez linear de contato. Na etapa inicial foi realizado um ajuste automático 

para eliminar interpenetração dos nós.  

 

Tabela 7 –Definição dos pares de contato.  
Par de contato Superfície master Coeficiente de atrito Tracking 

Pó – Núcleo Núcleo 0,3 
state 

Pó – Luva Luva 0,3 
path 

Luva – Núcleo Núcleo 0,9 
state 

Luva - Camisa Camisa Sem atrito 
state 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 Foram impostas as condições de contorno de não translação para o núcleo e camisa e a 

condição de simetria radial para todo o modelo. A simulação foi realizada em 4 etapas: 

 Inicial: aplicação das condições de contorno e estabilização do contato. 

 Prensagem isostática: aplicação de 200 MPa na superfície livre da luva. 

 Despressurização: remoção da pressão isostática, variando de 200 até 4 MPa. 

 Expansão elástica: remoção da pressão residual em uma condição puramente 

elástica e sem a presença da borracha. 

Nesta última etapa, o campo de tensões e deformações da etapa anterior foi importado 

para um novo modelo como condição inicial do pó cerâmico. A luva de silicone não foi 

considerada na simulação e o comportamento plástico da peça compactada também foi 

suprimido. Somente a deformação elástica da calota compactada foi considerada nesse último 

estágio, visando obter o retorno elástico da calota na etapa final da prensagem, quando esta se 

desprende da luva. 

 

3.6.  SINTERIZAÇÃO 

 

A sinterização das semiesferas ficou sob responsabilidade do IPqM, sendo realizada em 

suas próprias instalações, não fazendo parte do escopo das atividades desenvolvidas pelo 

mestrando. Entretanto, devido à grande importância da sinterização nas características 
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mecânicas e elétricas do produto, assim como sua grande influência nas outras etapas da 

manufatura, essa etapa foi acompanhada pelo autor. 

As peças sinterizadas passaram por metrologia das dimensões no IPqM utilizando 

máquina de medição 3 coordenadas e projetor de perfil. Com as dimensões sinterizadas, o valor 

da retração foi calculado e utilizado para projetar o segundo molde. A densidade das 

semiesferas foi medida pelo método baseado no princípio de Arquimedes. Como algumas peças 

apresentaram mudança na coloração, foi realizada a espectrometria por fluorescência de raio-X 

da face interna e externa de duas peças. Também foi realizada a microscopia eletrônica de 

varredura (Modelo Quanta FEG 250) da superfície interna e externa das referidas peças que 

apresentaram esse defeito. As peças sinterizadas do segundo molde foram pintadas com um 

eletrodo de prata e foram polarizadas imersas em banho de óleo de silicone a 100ºC com 

aplicação de um campo de 3,0 kV/mm na espessura do hemisfério. Finalmente, as propriedades 

elétricas e piezoelétricas das peças foram medidas (SANTOS et al., 2018; ÁVILA et al., 2019). 
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4.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os dados foram agrupados pelos resultados obtidos pela prensagem e usinagem, 

processos nos quais o desafio era a viabilidade e o ajuste metodológico. Em seguida, se 

apresenta os resultados das modificações e as características dos lotes de pós. Na sequência, se 

apresenta os resultados da simulação associado com a aquisição dos dados constitutivos e 

finalmente os resultados que validaram o projeto definitivo.  

 

4.1.  RESULTADO DA PRENSAGEM 

 

A primeira versão do molde foi fabricada com sucesso, seguindo as dimensões 

estipuladas no projeto. A densidade média das peças prensadas neste molde foi de 5.09 ± 0,02 

g/cm3 (63,5% da máxima teórica). A Figura 39 apresenta uma fotografia de duas peças 

prensadas, destacando a superfície interna e externa. Nas peças prensadas com 23,5 g o 

diâmetro externo médio foi de 122,8 ua e o diâmetro interno de 104,3 ua, resultando em uma 

retração média causada pela compactação de 38,2%, maior que o inicialmente estimado (32%). 

Por outro lado, as peças prensadas com mais pó (27,0 g) apresentaram diâmetro externo médio 

de 127,4 ua e diâmetro interno de 104,2 ua, resultando em uma retração menor (23,6%), o que 

era esperado, pois o pó estava mais compactado antes da prensagem, devido ao uso da mesa 

vibratória durante o preenchimento do molde. 

 

 Figura 39 – Calotas prensadas. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Como as retrações foram diferentes do previsto em projeto, apesar da resistência e 

densidade das peças obtidas na prensagem isostática ter sido adequada, as dimensões ficaram 

diferentes das estipuladas no projeto. Para correção da dimensão interna, foi necessária a 

fabricação de um novo núcleo metálico. Já para a correção da dimensão externa da peça, havia 

duas alternativas: ou usinar o sobrematerial excedente ou fabricar uma nova luva de silicone 

com as dimensões ajustadas pela retração medida. Optou-se pela primeira opção, por economia 

de recursos e tempo no desenvolvimento.  

É importante destacar que o diâmetro interno das peças (104,2 ua) ficou ligeiramente 

maior que o diâmetro do núcleo metálico (103,8 ua). Isso pode ser explicado pelo retorno 

elástico do material na fase de despressurização. Essa pequena expansão (0,4%) não havia sido 

considerada no projeto preliminar e foi levada em consideração na segunda iteração do molde.  

As peças do segundo molde apresentaram diâmetro externo de 127,8 ua e diâmetro 

interno de 100,4 ua. A retração causada pela prensagem foi de 20,9%. As dimensões ficaram 

dentro do previsto em projeto. 

 

4.2.  RESULTADOS DA USINAGEM 

 

O banco de usinagem foi montado, programado e operado satisfatoriamente. Quanto a 

usinagem, as peças do primeiro molde apresentaram as seguintes dimensões médias e 

respectivos desvios padrões: diâmetro externo 116,4 ± 0,3 ua; espessura 6,1 ± 0,3 ua; desvio de 

esfericidade de 0,12 ± 0,04 ua. O sobrematerial usinado médio foi de 3,2 ua. Foi obtida boa 

precisão dimensional, atingindo as tolerâncias geométricas e dimensionais desejadas, porém 

com qualidade superficial aquém do esperado, pois as peças apresentaram defeitos em forma 

de estrias circunferenciais. A Figura 40 mostra a progressão da manufatura, apresentando uma 

peça prensada, uma peça usinada e uma peça que foi lixada manualmente. Duas peças que 

tiveram a parte cilíndrica cortada estão apresentadas na Figura 41. 

Já as peças do segundo molde apresentaram as seguintes dimensões médias e 

respectivos desvios padrões: diâmetro externo 113,39 ± 0,03 ua; espessura 6,45 ± 0,08 ua; 

desvio de esfericidade de 0,3 ± 0,2 ua. 
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Figura 40 – Progressão da manufatura da esquerda para a direita: peça prensada; peça usinada com as estrias; 
peça lixada manualmente. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 41 – Foto de peças usinadas com a cinta removida. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2.1.  Melhorias decorrentes das adaptações 

 

Após as modificações na máquina de usinagem, as peças apresentaram melhora 

significativa no acabamento. As Figuras 42 e 43 apresentam a comparação de peças obtidas 

com o banco de usinagem na configuração anterior e peças obtidas com o banco aprimorado 

pelo fuso de esferas e sistema de fixação por vácuo. Pode-se concluir que as folgas presentes 

no sistema de rosca (backlash) contribuíam negativamente no acabamento das peças. Devido 

ao desalinhamento dos fusos, a cada volta o sistema apresentava um erro de batimento 

considerável. O desalinhamento dos fusos fazia com que a mesa oscilasse em torno da posição 

desejada a cada volta do fuso, gerando estrias na peça proporcionais ao tamanho da folga nos 

fusos.  Quanto ao sistema de vácuo, este facilitou a fixação e remoção da peça do cabeçote, 

exigindo menores forças de manipulação, o que também foi positivo e reduziu trincas nas peças. 
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Figura 42 – Calota usinada na máquina com fuso roscado (esquerda) e calota usinada na máquina com o fuso de 
esferas recirculantes (direita). Destaque para a melhora significativa do acabamento superficial. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 43 – Calotas usinada ainda no cabeçote. a) Usinagem feita na máquina com fuso roscado (observar estrias 
circunferenciais). b) Peça usinada na máquina com fuso de esferas.  

  
a) b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3.  RESULTADOS DAS MODIFICAÇÕES DO PÓ 

 

4.3.1.  Diferenças Qualitativas 

 

Os lotes modificados apresentaram comportamento nitidamente diferente. A primeira 

diferença observada entre os lotes foi na qualidade superficial das peças prensadas com o Lote 

1 (peneirado) em relação ao Lote 0 (original). As peças produzidas com o pó original possuíam 

aspecto granulado (grosseiro) na superfície externa que tinha contato com o elastômero do 

molde na prensagem. Já as peças produzidas com o pó peneirado apresentaram melhor aspecto 

na superfície devido à ausência de grãos grosseiros (Figura 44).  

 



78 
 

Figura 44 – Peça fabricada com Lote 0 (esquerda) e Lote 1 - peneirado (direita) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Quanto ao Lote 2, por não conter ligante, nenhuma peça pode ser conformada com esse 

lote. As tentativas de prensagem resultaram em peças sem resistência mecânica que se 

despedaçaram na desmoldagem (Figura 45a), como era esperado.  Quanto ao Lote 3 (reciclado), 

o pó resultante continha excesso de ligante, pois além do ligante vindo do fabricante, foi 

adicionado mais ligante (PVB). Como resultado, durante a usinagem, houve empastamento 

excessivo do disco de corte, com provável aumento das forças de corte e da temperatura. O 

efeito pode ser observado na superfície da peça usinada, com marcas de atrito mais evidentes 

(Figura 45b). A tentativa de adicionar ligante ao pó reciclado se mostrou desvantajosa. 

 

Figura 45 – Peças de Lote 2 e 3. a) Tentativa frustrada de prensar uma peça com o Lote 2. b) Peça usinada do 
Lote 3 com marcas de usinagem. 

  
a) b) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O processo de preparação dos lotes 4 e 5 resultou em 149,4 g do Lote 4 (moagem de 

bolas) e 153,1 gramas do Lote 5 (moagem de bolas e vibratória). Os lotes apresentaram 
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diferenças visuais perceptíveis. O Lote 5 apresentou cor mais clara e textura mais fina que o 

Lote 4 e o Lote 2, por ter passado por uma moagem de alta energia. Já o Lote 2 (sem ligante) 

apresentou aglomerados grandes e fluidez pior que os lotes 4 e 5. As diferenças podem ser 

observadas na Figura 46. Além disso, a diferença no aspecto da peça prensada do Lote 0 e do 

Lote 4 foi bem perceptível (Figura 47). Além de textura menos grosseira na superfície (por ser 

um pó peneirado), o Lote 4 gerou uma peça mais densa em comparação com os lotes 0 e 5 

devido as diferenças granulométricas que serão explicadas adiante no texto.  

 

Figura 46 – Diferenças visuais nos lotes 2, 4 e 5. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 47 – Peça usinada do Lote 0 e Lote 4 respectivamente. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3.2.  Resultado da espectrometria 

 

A análise espectrométrica (Tabela 8) revelou que o Lote 2 (sem ligante) de fato era 

similar ao Lote 0 (original). A diferença entre os dois se concentrava nos aditivos orgânicos não 
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detectados pela espectrometria utilizada, mas detectada pela perda massa na queima à 400 ºC. 

Quanto aos processos de moagem dos lotes 4 e 5, houve uma mudança mínima na composição 

do pó. Não são esperadas mudanças significativas nas propriedades das peças em decorrência 

da pequena diferença percentual observada. O que se destaca nos lotes que passaram por 

moagem é principalmente um aumento proporcional de fósforo. Não foram feitos experimentos 

adicionais para investigar a causa dessa mudança. As principais hipóteses são a contaminação 

da barbotina pelo desgaste do jarro de moagem ou a presença de fósforo no ligante adicionado 

aos lotes 4 e 5. 

 

Tabela 8 – Resultados da espectrometria de raio X para os constituintes principais. Elementos com porcentagem 
em massa menor que 1% foram omitidos. 

Elemento Lote 0 
(%) 

Lote 2 
(%) 

Lote 4 
(%) 

Lote 5 
(%) 

Pb 43,6 43,3 40,6 41,3 

Zr 27,4 27,7 25,6 25,6 

P 9,1 9,5 11,7 12,1 

Ti 8,7 9,0 9,2 9,0 

Cl 2,7 3,5 3,7 3,8 

Si 2,7 2,8 4,8 3,6 

Sr 3,0 3,0 2,8 2,8 

Th 1,5 0 0 0 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.3.  Resultado da análise granulométrica 

 

A Figura 48 apresenta a distribuição cumulativa em massa do diâmetro médio das 

partículas do pó processado apenas no moinho de bolas (Amostra 0 h, Lote 4) e dos pós 

processados também no moinho vibratório (Amostras 48 h e 96h, Lote 5). O Lote 5 utilizado 

na prensagem foi moído 96 horas. Foi retirada uma amostra com 48 horas para avaliar o efeito 

do tempo na moagem. O histograma da distribuição do tamanho de partículas pode ser 

observado na Figura 49. 

Observa-se que a moagem vibratória reduziu consideravelmente o tamanho das 

partículas, aumentando a porcentagem de partículas submicrométricas.  Além disso, o formato 

da distribuição mudou. A amostra 0 h (Lote 4 – sem moagem vibratória) apresentou uma 

distribuição mais aberta de tamanho de partícula, enquanto as amostras 48 h e 96 h apresentaram 

uma distribuição mais estreita. Portanto, a moagem vibratória não somente reduziu a média do 

tamanho das partículas, como também reduziu o desvio padrão. Os valores da mediana (D50), 

média e desvio padrão de cada amostra estão apresentados na Tabela 9. Os resultados 
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concordam com a literatura que prevê que a moagem energética destrói preferencialmente 

particulados maiores, estreitando a distribuição (REED, 1995). 

 

Figura 48 – Distribuição cumulativa de tamanho de partícula. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 49 – Histograma com frequência de cada grupo de tamanhos de partícula 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 9 – Mediana, média e desvio padrão do tamanho de partícula das amostras 0, 48 e 96 h.   

Amostra 
Mediana (D50) 

(µm) 
Média 
(µm) 

Desvio Padrão 
(µm) 

0h 3,132 3,504 2,788 
48h 1,092 1,158 0,672 
96h 0,847 0,940 0,716 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.3.4.  Resultado da curva de compactação 

 

A curva de compactação dos lotes 0, 4 e 5 está apresentada na Figura 50. Foi observado 

que a relação de densidade com a pressão podia ser ajustada por um comportamento 

logarítmico. Dessa forma, a densidade da peça não aumenta de forma proporcional a pressão 

aplicada, tendendo a uma densidade limite. Além disso, o Lote 4 alcançou uma densidade de 

5,2 g/cm3 no ensaio de compactação, o que corresponde a 65% da densidade teórica do material 

(8 g/cm3), um valor considerado alto para compactados cerâmicos. A compactação em maiores 

pressões seria possível em uma prensa isostática mais robusta, com maior pressão de trabalho. 

No entanto, devido ao comportamento logarítmico da compactação, provavelmente não haveria 

aumento significativo da densidade. Destaca-se que a quantidade de ligante adicionada aos lotes 

4 e 5 foi suficiente para manter a forma das amostras e garantir resistência mecânica suficiente 

para manipulação. 

 

Figura 50 – Curva de compactação – Lotes 0, 4 e 5. 

  
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A densidade média dos discos compactados está apresentada na Tabela 10. Os discos 

do Lote 5 apresentaram em média densidade 5% menor do que o lote 4. Esse resultado também 

foi observado na curva de compactação (Figura 50). A diferença de empacotamento pode ser 

explicada pela distribuição do tamanho de partículas dos dois lotes. Como evidenciado na 

Figura 48, o lote 4 tem uma distribuição de tamanho das partículas mais larga, e 
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consequentemente tem um melhor empacotamento, pois as partículas pequenas podem ocupar 

os interstícios deixados pelas partículas maiores (REED, 1995). 

 

Tabela 10 – Densidade média de 12 discos de cada um dos lotes 0, 4 e 5 prensados isostaticamente a 200 MPa.   

Lote 
Densidade 

(g/cm3) 
Desvio padrão 

(g/cm3) 
0 5,04 0,06 
4 5,14 0,06 

5 4,84 0,07 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.4. RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO DOS MODELOS CONSTITUTIVOS  

 

4.4.1. Modelo constitutivo do pó cerâmico 

 

4.4.1.1. Resultados do ensaio de compressão uniaxial simples 

 

O primeiro ensaio do corpo de prova (feito de maneira contínua), foi utilizado para se 

obter uma visão geral do comportamento do material (formato da curva e a tensão máxima de 

fratura). O resultado do ensaio pode ser observado na Figura 51. Já os ensaios cíclicos 2 e 3 

confirmaram a repetibilidade dos resultados. A Figura 52 apresenta a curva de tensão 

deformação do terceiro ensaio de compressão simples. A Tabela 11 apresenta os valores das 

constantes elásticas obtidas pela regressão linear do primeiro ciclo dos ensaios 2 e 3. 

 

Figura 51 – Gráfico tensão por deformação do primeiro ensaio de compressão uniaxial simples. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 52 – Gráfico tensão por deformação do terceiro ensaio de compressão uniaxial simples. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 11 – Parâmetros elásticos do PZT obtidos no ensaio de compressão simples.   
Corpo de prova E 𝜈 

MPa - 
CS-2_câmera 1 1,7.103  0,17 
CS-2_câmera 2 1,5.103 0,17 
CS-3_câmera 1 1,8.103 0,19 
CS-3_câmera 2 1,8.103 0,14 

Média 1,7.103 0,17 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 53 – Gráfico tensão por deformação volumétrica do terceiro ensaio de compressão uniaxial simples. 
Destaque para o ponto de dilatância. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Finalmente a tensão na dilatância, na qual ocorre o ponto de mínima deformação 

volumétrica e inflexão da curva, pode ser observado na Figura 53. O ponto de dilatância fica 

ainda mais evidente no gráfico de deformação desviadora por deformação volumétrica (Figura 

54). Para minimizar possíveis ruídos, o ponto de mínimo, em que ocorre a dilatância, foi obtido 

após ajustar os dados por um polinômio. O valor da tensão de dilatância e da tensão de ruptura 

para os três ensaios de compressão simples estão apresentados na Tabela 12.  

 

Figura 54 – Gráfico deformação desviadora por deformação volumétrica do terceiro ensaio de compressão 
uniaxial simples. Destaque para o ponto de dilatância. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 12 – Tensão na dilatância e na fratura para o ensaio de compressão simples.   

Corpo de 
prova 

Dilatância Ruptura 
MPa MPa 

CS-1 2,736 5,860 
CS-2 2,602 6,765 
CS-3 2,647 6,648 

Média 2,662 6,424 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.4.1.2. Resultados do ensaio de compressão diametral 

 

A Figura 55 apresenta o gráfico da tensão de von Mises pela deformação volumétrica 

para os três ensaios de compressão diametral. Somente os pontos do envelope externo de cada 

ensaio foram plotados para maior clareza. Similarmente, a dilatância é o ponto de menor 



86 
 

deformação volumétrica para cada curva. O valor da tensão de dilatância e da tensão de ruptura 

para os três ensaios de compressão diametral estão apresentados na Tabela 13. 

 

Tabela 13 – Tensão na dilatância e na fratura para o ensaio de compressão diametral.   

Corpo de 
prova 

Dilatância Ruptura 
MPa MPa 

CD-1 1,120 1,929 
CD-2 1,310 2,043 
CD-3 0,896 1,630 

Média 1,109 1,867 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 55 – Gráfico tensão de von Mises por deformação volumétrica dos ensaios de compressão diametral 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.4.1.3. Ajuste dos parâmetros da superfície Drucker-Prager  

 

Combinando os resultados dos ensaios de compressão uniaxial simples e diametral é 

possível obter duas superfícies de cisalhamento de Drucker-Prager, uma considerando a tensão 

dilatância, outra a tensão de ruptura. A Figura 56 apresenta a compilação dos resultados dos 

ensaios no plano p x q, com as duas superfícies de falha ajustadas por regressão linear (a de 

dilatância em azul e a de fratura em vermelho). Os parâmetros do modelo podem ser obtidos 

dos coeficientes das retas ajustadas. A coesão do material (d) é dada pelo coeficiente linear da 

regressão e o ângulo de atrito interno (𝛽) é dado pela inclinação da reta. 

  Como pode ser observado nos resultados, a tensão de fratura é sempre maior do que a 

tensão que causa dilatância, ou seja, o material passa a sofrer o efeito do cisalhamento e 
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iniciação de trincas antes da fratura ocorrer. Isso pode ser evidenciado pelo desvio do 

comportamento linear elástico do material nos gráficos de tensão por deformação volumétrica 

(Figura 53), resultando em aumento de volume com o aumento da força de compactação. 

Portanto, para a modelagem, é mais coerente utilizar os valores obtidos na dilatância. 

  

Figura 56 – Gráfico da superfície de cisalhamento do modelo Drucker-Prager ajustada pelos resultados dos 
ensaios de compressão, considerando tanto a dilatância como a fratura. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.4.1.4. Curva de compactação ajustada 

 

Com os dados do ensaio de compactação, foram ajustadas as relações exponenciais que 

regem o modelo constitutivo do pó cerâmico durante a simulação da prensagem. Tais curvas 

estão apresentadas na Figura 57. Os valores das constantes ajustadas estão apresentados na 

Tabela 14. Pode ser observado que o lote 5 apresenta um expoente m menor que os demais, 

indicando um efeito de encruamento menor. De fato, o lote 5 foi o que apresentou maior taxa 

de compactação dentre os três lotes (razão entre densidade final e inicial). No entanto, devido 

à distribuição do tamanho de partícula ser mais estreita, há um baixo empacotamento inicial do 

pó, resultando em uma densidade inferior aos outros dois lotes (0 e 4). Como consequência, a 

densidade compactada é menor, mesmo com a maior taxa de compactação que os outros pós. 

Já o lote 4, apresentou menor encruamento que o lote original e uma densidade inicial próxima, 

o que explica a maior densidade final do lote 4 em relação ao lote 0. 

 



88 
 

Figura 57 – Ajuste exponencial do ensaio de compactação. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Tabela 14 – Coeficientes ajustados da relação exponencial de compactação e densidade do pó não compactado.  

Lote 
a 

(MPa) 
m 

( - ) 
b 

(MPa) 
Densidade inicial 

(g/cm3) 
0 6,81.10-4 18,19 0,5 2,51 

4 2,17.10-4 16,37 3 2,24 

5 2,27.10-3 10,95 3 1,73 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.4.1.5. Parâmetros do modelo Drucker-Prager/cap calibrados 

 

O último parâmetro ajustado do modelo foi a deformação plástica inicial causada pelo 

preenchimento do molde. O volume da cavidade de pó do primeiro molde era de 

aproximadamente 7,3 cm3 e a massa das peças de 27 g, resultando em uma densidade de 3,696 

g/cm3. Considerando que a densidade do pó não compactado é 2,507 g/cm3, é evidente que o 

processo de preenchimento promove o recalque do pó. Utilizando a Equação 27 (página 67), 

foi obtido o valor de deformação plástica inicial de aproximadamente 0,4. Como resumo dos 

ensaios de calibração do PZT, a Tabela 15 apresenta os parâmetros do modelo Drucker-

Prager/cap utilizados na simulação.  

 

Tabela 15 – Parâmetros do modelo Drucker-Prager/cap calibrados para o PZT. 

E ν d β R 𝜀  |  α K 

Pa - Pa Graus - - - - 

1,711.109 0,166 0,634.106 66,41 0,75 0,4 0,01 1 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor 
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4.4.2. Modelo constitutivo do elastômero 

 

A ferramenta Evaluate do software ABAQUS foi utilizada para comparar o 

comportamento dos modelos constitutivos hiperelásticos com os dados dos ensaios mecânicos 

resultando nos seguintes gráficos para compressão uniaxial (Figura 58) e compressão 

volumétrica (Figura 59). Além disso o software também fornece uma análise de instabilidade 

dos modelos, indicando os limites de aplicação (Tabela 16). 

 

Figura 58 – Compressão uniaxial comparativa. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 59 – Compressão volumétrica comparativa. Em destaque, linha horizontal tracejada indicando 200 MPa. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Tabela 16 – Limites de estabilidade dos modelos constitutivos hiperelásticos. 

Modelo hiperelástico 
Deformação uniaxial Razão volumétrica 

Máxima Mínima Máxima Mínima 

Polinomial ordem 1 
(Mooney-Rivlin) 

1,23 -0,6282 Estável Estável 

Polinomial ordem 2 0,11 -0,5783 Estável Estável 

Ogden ordem 1 Estável Estável Estável Estável 

Ogden ordem 3 0,1 Estável 1,1249 0,8574 

Polinomial reduzido 1 
(Neo-Hooke) 

Estável Estável Estável Estável 

Polinomial reduzido 3 
(Yeoh) 

Estável Estável 1,1249 0,8574 

Arruda-Boyce Estável Estável Estável Estável 

Van Der Waals 9,000 -0,9801 Estável Estável 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

É possível observar nos gráficos que, quanto a compressão uniaxial, todos os modelos 

apresentaram proximidade com os dados experimentais. Já quanto a compressão volumétrica, 

as diferenças entre os modelos foram mais pronunciadas e decisivas para determinação do 

modelo mais adequado. Como o projeto está relacionado com a prensagem isostática, é 

esperado que o estado de tensões no silicone durante a prensagem seja bem próximo da 

condição isostática pura e, portanto, o ensaio volumétrico é o mais significativo. Os primeiros 

modelos descartados foram o Ogden ordem 3 e o polinomial reduzido de ordem 3, pois ambos 

apresentavam instabilidade em razões volumétricas causadas por pressões inferiores a 200 

MPa. Dos demais modelos, o que mais se aproximou do comportamento dos ensaios 

experimentais e apresentou estabilidade em pressões mais elevadas foi o polinomial de ordem 

2. No entanto, observa-se pelo gráfico que este modelo apresenta um comportamento mais 

rígido do que o ensaio experimental. Os outros dois modelos que apresentaram comportamento 

próximo dos dados experimentais foram Ogden de ordem 1 e polinomial reduzido de ordem 1, 

ambos apresentando uma rigidez volumétrica menor do que a experimental. Tendo isso em 

consideração, foi selecionado o modelo polinomial de ordem 2. Neste modelo a energia 

potencial de deformação é definida pela Equação 28.  

 

𝑈 =  𝐶 (𝐼 − 3) (𝐼 − 3) +
(𝐽 − 1)

𝐷
 

 (Eq. 28) 
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Sendo, U a energia de deformação por unidade de volume, 𝐶  e 𝐷  os parâmetros do 

material, 𝐼  e 𝐼  o primeiro e segundo invariantes de deformações desviadoras e J é a razão 

volumétrica total. Na Tabela 17, estão apresentados os valores calibrados automaticamente pelo 

software e utilizados nas simulações. 

 

Tabela 17 – Parâmetros calibrados do modelo hiperelástico polinomial de ordem 2. 

𝐷  𝐷  𝐶  𝐶  𝐶  𝐶  𝐶  

1,806.10-9 4,740.10-11 2,051.106 6,091.106 -1,641.106 -6,886.106 2,226.106 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.5. RESULTADOS DA ANÁLISE POR ELEMENTOS FINITOS 

 

4.5.1. Resultado da análise por elementos finitos do ensaio de compactação dos discos 

 

O resultado da simulação do ensaio de compactação do lote 5 está apresentado na Figura 

60. A Tabela 18 apresenta a comparação da dimensão e densidades medidas no ensaio de 

compactação e os obtidos pela simulação. Destaca-se que os resultados apresentaram excelente 

aproximação, o que era esperado, já que os dados utilizados para calibrar o modelo foram 

justamente os dados da curva de compactação.  

 

Figura 60 – Distribuição de densidade no disco do ensaio de compactação do lote 5. Eixo de simetria na lateral 
esquerda. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 18 – Comparação entre simulação em elementos finitos e ensaios do lote 4 e 5 
  Lote 4 Lote 5 
  Real Modelo Real Modelo 

Altura (mm) 6,3 6,4 5,8 5,6 
Diâmetro (mm) 38,4 38,5 36,6 37,3 
Densidade (g/cm3) 5,20 5,19 4,91 4,92 

Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.5.2. Resultado da análise por elementos finitos da prensagem isostática da calota 

 

A Figura 61 apresenta a comparação da geometria da peça antes e depois da simulação 

do processo de prensagem no primeiro molde. Na simulação também foi observado o fenômeno 

de retorno elástico do diâmetro interno durante a descompressão, resultando em um diâmetro 

maior que o do núcleo. Na Figura 62a, além do retorno elástico, observa-se também a 

deformação em formato de “pata de elefante” na borda da peça (KOIZUMI; NISHIHARA, 

1991). Devido ao atrito com o molde e a dificuldade da borracha se deformar na aresta do molde 

a região próxima a aresta do molde não é tão bem compactada. Este efeito também foi 

observado na peça real (Figura 62b). 

A diferença entre a peça real medida no projetor de perfil e a peça obtida na simulação 

está apresentada na Figura 63. A comparação das dimensões obtidas na simulação e no perfil 

está apresentada na Tabela 19. 

 

Figura 61 – Comparação da geometria da calota no início (linha azul) e no final (malha em tom claro) da 
simulação da prensagem no molde 1. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Figura 62 – Detalhe da base da peça com deformação “pata de elefante”.  a) Resultado da simulação. b) Borda da 
peça analisada no projetor de perfil (linha tracejada branca adicionada para destacar o perfil da peça). 

  

a) b) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Figura 63 – Comparação do perfil da peça real com a peça obtida pela simulação em elementos finitos. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 19 – Comparação entre calota real e simulação em elementos finitos. 
 Peça real Elementos finitos Diferença 

Diâmetro interno (ua) 104,2 105,9 1,63 % 
Diâmetro externo (ua) 127,4 128,5 0,89 % 

Densidade (g/cm3) 5,00 4,98 -0,40% 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

A comparação entre a simulação e o perfil da peça real permite extrair algumas 

importantes conclusões. A primeira observação a ser feita é a grande aproximação dos 

resultados obtidos com a simulação, tanto visualmente quanto numericamente. Mesmo 

utilizando parte dos dados provenientes de alumina (R e 𝛼), a simulação em elementos finitos 

se aproximou muito das medidas da peça.  
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A segunda observação importante é que a peça real apresenta uma redução de espessura 

da base para o topo da peça. Uma explicação possível é que durante o preenchimento do molde, 

o pó que fica mais próximo a base é mais recalcado do que o pó no topo do molde. Isso resultaria 

em uma região mais densa e encruada antes da prensagem que não seria tão compactada quanto 

a parte superior que tem menor densidade inicial. Consequentemente, a parte superior apresenta 

menor espessura compactada do que a base. Felizmente devido à etapa da usinagem, essa 

diferença de espessura é corrigida. Uma possibilidade de refinar a simulação, seria atribuir 

valores crescentes para a deformação plástica volumétrica partindo do topo até a base do molde. 

Ou promover um preenchimento mais uniforme do molde. 

A simulação também previu o campo de densidade da seção transversal da peça (Figura 

64). Destaca-se que a região com menor densidade e maior gradiente é a base da peça (Figura 

65). Essa região cilíndrica da base, que é posteriormente cortada após a sinterização, tem papel 

fundamental durante a prensagem, pois atua distanciando a região funcional da peça da base do 

molde que introduz os maiores gradientes de densidade que poderiam prejudicar a peça.  

Devido ao distanciamento da base, a região funcional da peça apresentou densidade bem 

homogênea. A Figura 66 apresenta a seção da borda, sem considerar o cilindro auxiliar, 

evidenciando sua homogeneidade, com uma variação de densidade do centro para a superfície 

de apenas 0,35 %/mm. Em geral, somente gradientes maiores que 1%/mm podem introduzir 

trincas ou deformações consideráveis durante a sinterização (ZIPSE, 1997). Com isso fica 

evidente que o processo de fabricação proposto é adequado para esta geometria. 

 

Figura 64 – Densidade da seção transversal da peça após a prensagem. A região destacada foi ampliada na 
Figura 65. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Figura 65 – Detalhe da densidade na base da peça. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Figura 66 – Variação da densidade ao longo da borda da peça na região funcional da peça. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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4.6.  RESULTADOS DA SINTERIZAÇÃO 

 

A Figura 67 apresenta uma foto comparativa dos vários estágios da manufatura, 

mostrando à esquerda a peça prensada, no meio a peça usinada e à direita a peça sinterizada. 

As peças apresentadas foram produzidas com o primeiro molde. 

 

Figura 67 – Da esquerda para direita: peça prensada, peça usinada e peça sinterizada. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em algumas das primeiras peças produzidas, os resultados após a sinterização não foram 

satisfatórios devido a alguns defeitos críticos. Primeiramente, observou-se rachaduras na base 

de algumas peças (Figura 68). Tais defeitos provavelmente foram causados devido a 

manipulação com força excessiva durante a fixação na máquina de usinagem (que inicialmente 

era feita com adesivo) e transporte da peça ainda a verde. O sistema de fixação utilizando vácuo 

exigiu menos força e reduziu drasticamente a formação de trincas nas peças.  

 

Figura 68 – Peça com rachaduras na base e com diferença na coloração interna e externa. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 
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Outro problema foi encontrado nas peças sinterizadas sem a cinta, que apresentaram 

empenamento e perda de planicidade na base, conforme evidenciado pela projeção do perfil 

realizada pelo IPqM (Figura 69).  

 
 

Figura 69 – Projeção de perfil de peça sinterizada sem cilindro auxiliar apoiado em superfície plana. a) Projeção 
geral. b) Destaque para o empenamento da base. 

  
a) b) 

Fonte: Fornecida pelo IPqM. 

 

Uma hipótese sobre a causa da perda de planicidade é que a retração ocorre de maneira 

desigual na face externa e interna da peça devido a ligeira diferença de densidade evidenciada 

na simulação por elementos finitos (Figura 66). Durante a sinterização, regiões com mais vazios  

tem maior retração que regiões mais densas (ZIPSE, 1997). Como a superfície externa é 

ligeiramente menos densa, consequentemente ela se retrai mais do que o lado interno da peça. 

Assim, ressalta-se, mais uma vez, a importância de que a cinta seja cortada somente após a 

sinterização, compensando assim a perda de planicidade e minimizando as distorções.   

Outros defeitos relatados em algumas das amostras sinterizadas foram: baixa densidade 

relativa; peças com diferenças na coloração e textura interna e externa (Figura 70); e 

crescimento exagerados de grãos em algumas regiões. Tais defeitos foram observados devido 

à volatilização excessiva de chumbo na parte externa da peça durante o processo de 

sinterização. A espectrometria da parte interna e externa de duas calotas que apresentaram esse 

comportamento está apresentada na Tabela 20. 
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Figura 70 – Peça sinterizada com problemas na coloração e densidade 

 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Tabela 20 – Comparação estequiometria dos lados internos e externos das calotas 15 e 16 comparadas com o pó 
do Lote 0.  Elementos com menos de 1 % em massa foram omitidos 

(%) 
Pó 

Lote 0 
Calota 15  

interno 
Calota 15 
externo 

Calota 16 
interno 

Calota 16 
externo 

Pb 43,6 39,7 32,2 41,4 31,4 

Zr 27,4 27,2 34,4 26,5 36,8 

P 9,1 12,9 15,5 11,6 13,4 

Ti 8,7 9,3 9,5 9,2 10,3 

Cl 2,7 3,5 - 3,2 - 

Si 2,7 3,4 3,5 3,9 3,6 

Sr 3,0 2,9 2,1 2,9 2,6 

Cu - - 1,0 - 0,6 

Th 1,5 - - - - 

Razão 
Pb/Zr 

1,59 1,46 0,94 1,56 0,85 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Observa-se que houve perda considerável de chumbo na parte externa em relação à parte 

interna, onde a perda foi mais branda. A perda de chumbo fica ainda mais evidente quando 

calculada a razão da quantidade de chumbo (Pb) pela quantidade de zircônio (Zr), evidenciando 

o distanciamento da estequiometria do pó na parte externa das calotas.  O MEV realizado pelo 

IPqM (Figura 71) das superfícies interna e externa de uma calota também revela o crescimento 

anormal dos grãos na superfície externa, provavelmente causado pelo excesso de temperatura.  

O problema da volatilização excessiva de chumbo foi minimizado através do controle 

da atmosfera, sinterizando as peças dentro de um cadinho selado e com maior quantidade de pó 

formador de atmosfera de rica em chumbo. Também foram otimizadas as condições de 

temperatura e tempo da sinterização. As novas condições de queima foram testadas pelo IPqM 

com as peças do primeiro lote prensadas com 27,0 g de pó e foram obtidos ótimos resultados. 

Na Figura 72 está apresentado a imagem de uma peça com coloração adequada. Além disso, 

tais peças atingiram densidade de 97,9%, o que pode ser considerado muito bom.  
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Figura 71 – MEV com aumento de 18.000 x de amostra sinterizadas. a) Superfície externa apresentando 
crescimento de grão exagerado e não uniforme. b) Superfície interna da mesma peça com grãos pequenos e 

regulares. 

a) b) 
Fonte: Fornecida pelo IPqM. 

 

Figura 72 – Peça sinterizada em condições ideais. a) Lado interno. b) Lado externo. 

  

a) b) 

Fonte: Fornecida pelo IPqM. 

 

No projeto eram esperadas peças com diâmetro externo de 100 ± 0,8 ua e espessura 5,9 

± 0,4 ua. Porém, a retração no diâmetro das peças do primeiro molde sinterizadas (11,85%) foi 

menor do que a estimativa inicial de 15,2%.  Por essa razão, apesar da qualidade das peças 

obtidas na prensagem isostática do primeiro molde ter sido adequada, as dimensões ficaram 

diferentes do projeto. Já com relação ao segundo molde, as peças apresentaram diâmetro 

externo 99,6 ± 0,2 ua, espessura 5,7 ± 0,1 ua, atingindo as dimensões e tolerâncias do projeto. 

O resumo das dimensões projetadas e as obtidas nas peças está apresentado na Tabela 21. 
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Tabela 21 – Dimensões fundamentais das calotas do primeiro e segundo molde. 

Dimensão Unidade Projeto 1 Real 1 Projeto 2 Real 2 

Massa peça prensada g - 27,0 - 29,7 

Diâmetro externo sinterizado ua 100 103,3 100 99,6 

Espessura sinterizada ua 5,9 5,8 5,9 5,7 

Retração sinterização % 15,00 11,85 11,85 12,2 

Diâmetro interno sinterização ua 88,2 91,8 88,2 88,2 

Diâmetro externo usinado ua 117,64 117,0 113,5 113,4 

Diâmetro interno usinado ua 103,8 104,2 100,0 100,4 

Espessura usinado ua 6,9 6,4 6,7 6,5 

Sobrematerial usinagem ua 3,2 5,1 6,4 7,2 

Diâmetro externo prensagem ua 124,3 127,2 126,3 127,8 

Espessura prensagem ua 10,3 11,5 13,1 13,7 

Retração prensagem % 32,0 23,4 23,4 20,9 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

As peças produzidas no segundo lote foram polarizadas e tiveram suas propriedades 

piezoelétricas medidas pela equipe do IPqM (ÁVILA et al., 2019). Os resultados foram 

considerados muito satisfatórios e similares aos encontrados em hidrofones comerciais 

importados, ressaltando o sucesso do projeto desenvolvido.  



101 
 

5. CONCLUSÕES 

 

A metodologia desenvolvida para a fabricação de semiesferas em PZT para hidrofones 

se mostrou bem-sucedida e reprodutível.  As peças obtidas pela prensagem isostática seguida 

de usinagem a verde atingiram os requisitos de projeto, apresentando precisão dimensional, 

cumprindo as tolerâncias geométricas e dimensionais (diâmetro externo 99,6 ± 0,2 ua, espessura 

5,7 ± 0,1 ua) e obtendo alta densidade (97,7%) após a sinterização. O acabamento superficial e 

rugosidade foram melhorados pelas modificações do banco de usinagem através da fixação por 

vácuo e da movimentação utilizando fuso de esferas recirculantes, reduzindo 

consideravelmente a presença das estrias. Este mestrado atingiu o objetivo proposto: A 

documentação do processo de fabricação reprodutível de semiesferas ocas de cerâmica 

piezoelétrica aprovadas quanto aos requisitos de projeto apresentados pelo IPqM, utilizando 

prensagem isostática e usinagem a verde. Futuramente este processo de fabricação pode ser 

aprimorado e adaptado para permitir a produção em escala industrial deste componente ou de 

outras peças piezocerâmicas com geometrias complexas. 

Quanto a otimização do segundo molde, apenas o núcleo metálico foi alterado, mas sem 

modificações na luva de silicone, resultando em uma peça mais espessa que precisou de ser 

mais usinada. Apesar da peça ter atingido os requisitos de projeto, em desenvolvimentos 

futuros, a luva pode ser otimizada com o auxílio da simulação em elementos finitos, visando 

diminuir o sobrematerial usinado, reduzindo o desperdício de PZT e o tempo de usinagem, com 

consequente redução no custo de produção. Além disso, podem ser testadas luvas com materiais 

com maior durabilidade e resistência, como o poliuretano. 

A simulação em elementos finitos com os parâmetros de compactação ajustados 

permitiu uma compreensão mais completa do processo de prensagem com destaque para a 

dimensão e perfil de densidade das peças compactadas. Os resultados numéricos mostraram 

grande acurácia com diferença de apenas 1,6% no diâmetro interno e 0,4% na densidade quando 

comparados com os resultados experimentais. A simulação em elementos finitos demonstrou 

que a região funcional da piezocerâmica apresenta baixo gradiente de densidade (0,35%/mm), 

com a superfície interna ligeiramente mais densa que a externa. O gradiente de densidade mais 

intenso foi observado na base da peça. Com isso demonstrou-se a importância da presença da 

cinta na peça, evitando que os gradientes de densidade introduzidos pela borda afetassem a 

região funcional da piezocerâmica e auxiliando na manutenção da planicidade da peça durante 

a sinterização. Em desenvolvimentos futuros, o modelo constitutivo do pó calibrado neste 
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trabalho tem grande potencial de aplicação no projeto de moldes para prensagem de 

piezocerâmicas utilizadas em transdutores acústicos (projetores e hidrofones) com dimensões 

ou geometrias distintas das utilizada neste projeto. Além disso, a metodologia de calibração do 

modelo constitutivo utilizando correlação de imagens pode ser aplicada na obtenção dos 

parâmetros constitutivos de outros materiais em pó com comportamento semelhante. 

Quanto aos pós modificados, o processo de moagem vibratória do PZT modificou 

consideravelmente o tamanho médio das partículas, sem impactar de forma significativa a 

composição química. O Lote 5 apresentou menor tamanho e menor dispersão do tamanho de 

partícula, resultando em um pó mais reativo que possivelmente pode ser sinterizado em menores 

temperaturas, reduzindo a perda de chumbo. Contudo, apesar do aumento de área superficial e 

reatividade, o empacotamento e compressibilidade foram comprometidos pelo tamanho mais 

uniforme das partículas. Por outro lado, os lotes 0 e 4 apresentam como vantagem a menor 

porosidade a verde. O Lote 0 (original do fabricante) se mostrou adequado para o projeto e, 

portanto, o desenvolvimento de modificações do pó não foi levado adiante neste trabalho. 

Futuramente, a sinterização de lotes de pó com diferentes granulometrias poderia ser pesquisada 

para avaliar qual método de processamento pode resultar em um produto com maior densidade 

e menor perda de chumbo. Este estudo possibilitaria um aprimoramento ainda maior das 

propriedades piezoelétricas de produtos de PZT através de uma metodologia simples como a 

moagem.  



103 
 

REFERÊNCIAS 

 
AFONSO, O. J. R.; MAGALHÃES, F. L. Resultados Experimentais da Influência Acústica do 
Vaso Do Sistema Autônomo de Aquisição de Sinais Submarinos (SAASS) Sobre a Resposta 
do Hidrofone de Monitoramento. In: XIII Encontro de Tecnologia Acústica Submarina, Rio de 
Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 2018. 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM C373-88/06: Standard 
Test Method for Water Absorption, Bulk Density, Apparent Porosity, and Apparent Specific 
Gravity of Fired Whiteware Products.  2006. 

ÁVILA, A. M. V. O. et al. Estudo da Polarização de Cerâmicas Piezoelétricas Hemisféricas. 
In: 10o Encontro Técnico de Materiais e Química, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 2019. 

AYDIN, I.; BRISCOE, B. J.; ŞANLITÜRK, K. Y. The internal form of compacted ceramic 
components: A comparison of a finite element modelling with experiment. Powder 
Technology, v. 89, n. 3, p. 239–254, 1996. 

BAROUTAJI, A.; LENIHAN, S.; BRYAN, K. Combination of Finite Element Method and 
Drucker-Prager Cap Material Model for Simulation of Pharmaceutical Tableting Process: 
Kombination Der Finite-Elemente-Methode Mit Dem Drucker-Prager Cap Materialmodel Zur 
Simulation von Pharmazeutischen Tablettieru. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik, 
v. 48, n. 11, p. 1133–1145, 2017.  

BUKVIC, G. et al. Green Machining Oriented To Diminish Density Gradient for Minimization 
of Distortion in Advanced Ceramics. Machining Science and Technology, v. 16, n. 2, p. 228–
246, 2012.  

CALLISTER JR, W. D.; RETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: uma 
introdução. 8a ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.  

CANTO, R. B. Projeto e fabricação de moldes para prensagem isostática utilizando 
tecnologias cad/cae e prototipagem rápida. 2002. Dissertação (Mestrado em Engenharia 
Mecânica) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2002. 

CRANMER, D. C.; RICHERSON, D. W. Mechanical Testing Methodology for Ceramic 
Design and Reliability. Boca Raton, FL: CRC Press, 1998. 

CUNNINGHAM, J. C.; SINKA, I. C.; ZAVALIANGOS, A. Analysis of Tablet Compaction. 
I. Characterization of Mechanical Behavior of Powder and Powder/Tooling Friction. Journal 
of Pharmaceutical Sciences, v. 93, n. 8, p. 2022–2039, 2004.  

CUNNINGHAM, J.; LAMARCHE, K.; ZAVALIANGOS, A. Modeling of powder compaction 
with the Drucker-Prager cap model. Predictive Modeling of Pharmaceutical Unit 
Operations. Elsevier, 2017. p. 205–227, 2017. 

DAMJANOVIC, D. Ferroelectric, Dielectric and Piezoelectric Properties of Ferroelectric Thin 
Films and Ceramics. Reports on Progress in Physics, v. 61, n. 9, p. 1267–1324, 1998. 

DASSAULT SYSTÈMES. Abaqus 6.14 Online Documentation - Abaqus Analysis User’s 
Guide.  



104 
 

DIARRA, H. et al. Comparative Study between Drucker-Prager/Cap and Modified Cam-Clay 
Models for the Numerical Simulation of Die Compaction of Pharmaceutical Powders. Powder 
Technology, v. 320, p. 530–539, 2017.  

FAHAD, M. K. Stresses and Failure in the Diametral Compression Test. Journal of Materials 
Science, v. 31, p. 3723–3729, 1996.  

FIORAVANTI, C. Baleias e Golfinhos. Pesquisa Fapesp, p. 64–69, Apr. 2014.  

FORTULAN, C. A. et al. Influence of Alumina Content on Green Machined Electrical 
Porcelain. Industrial Ceramics, v. 31, n. 2, p. 137–143, 2011.  

FORTULAN, C. A. et al. Twin Vessel Isostatic Press: Design . Ceramica, v. 60, n. 354, p. 
199–204, 2014.  

GONÇALVES JÚNIOR, M. et al. Análise Do Acabamento Superficial e Força de Corte No 
Torneamento de Alumina a Verde. Revista Materia, v. 20, n. 2, p. 480–490, 2015.  

GONÇALVES JÚNIOR, M. et al. Analysis of the Tool Nose Radius Influence in the Machining 
of a Green Ceramic Material. International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, p. 3117–3125, 2019.  

HAN, L. H. et al. A Modified Drucker-Prager Cap Model for Die Compaction Simulation of 
Pharmaceutical Powders. International Journal of Solids and Structures, v. 45, n. 10, p. 
3088–3106, 2008.  

HILD, F.; ROUX, S. Digital Image Correlation: From Displacement Measurement to 
Identification of Elastic Properties - A Review. Strain, v. 42, n. 2, p. 69–80, 2006.  

KAVASHIMA, L. H. et al. Análise Da Microdureza Vickers de Zircônia Y-TZP Pré-
Sinterizada Para a Usinagem e Posterior Aplicação Como Copings. Revista Materia, v. 22, n. 
2, 2017.  

KOIZUMI, M.; NISHIHARA, M. (ed.). Isostatic pressing: tecnology and applications. New 
York: Elsevier Science Publisher Ltd, 1991.  

LECLERC, H. et al. Correli 3.0, IDDN. FR. 001.520008. 000. SP 2015.000. 31500 Agence 
pour la Protection des Programmes Paris (France), 2015.  

LI, H.; DENG, Z. D.; CARLSON, T. J. Piezoelectric Materials Used in Underwater Acoustic 
Transducers. Sensor Letters, v. 10, n. 3, p. 679–697, 2012.  

LIU, Y. et al. Wear Resistance of Carbide Tools with Textured Flank-Face in Dry Cutting of 
Green Alumina Ceramics. Wear, v. 372–373, p. 91–103, 2017 

LIU, Y. et al. Effect of Texture Parameters on Cutting Performance of Flank-Faced Textured 
Carbide Tools in Dry Cutting of Green Al2O3ceramics. Ceramics International, v. 44, n. 11, 
p. 13205–13217, 2018.  

MAIWA, H. et al. Low-Temperature Sintering of PZT Ceramics without Additives via an 
Ordinary Ceramic Route. Journal of the European Ceramic Society, v. 25, p. 2383–2385, 
2005.  



105 
 

MARGARIDO, A. et al. Influence of the Green-Machining Parameters on the Mechanical 
Properties of Alumina Rods. The International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology, v. 88, n. 9, p. 3475–3484, 2017.  

MELO, C. C. et al. A Validation Procedure for Numerical Models of Ceramic Powder Pressing. 
Journal of the European Ceramic Society, n. January, p. 1–9, 2018.  

MOHANTY, S.; RAMESHBABU, A. P.; DHARA, S. Net Shape Forming of Green Alumina 
via CNC Machining Using Diamond Embedded Tool. Ceramics International, v. 39, n. 8, p. 
8985–8993, 2013.  

MONTILHA, F. S. et al. Identification of Dilatancy in Green Compacted Ceramic Powder via 
Digital Image Correlation. Powder Technology, v. 330, p. 471–476, 2018.  

MORAIS, M. M. et al. Modelagem da densificação de esferas cerâmicas verdes prensadas 
isostaticamente. In: 60o Congresso Brasileiro de Cerâmica, Águas de Lindóia, SP. Anais... 
Águas de Lindóia, SP: 2016.  

MORAIS, M. M. Estudo do gradiente de densidade em esferas cerâmicas prensadas 
isostaticamente: comparação entre simulação em elementos finitos e amostras físicas São 
Carlos. 2017. Trabalho de conclusão de curso (Graduação em Engenharia Mecânica) – Escola 
de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2017.  

MORAIS, M. M.; FORTULAN, C. A. Effect of particle size in the compressibility and density 
of pzt powder. In: 25th International Congress of Mechanical Engineering (COBEM), 
Uberlândia. Anais... Uberlândia: ABCM, 2019.  

MOULSON, A. J.; HERBERT, J. M. Electroceramics: materials, properties, applications. 
2nd. ed. West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd, 2003.  

NAMBOODIRI, M. P. S.; EKBOTE, S. B.; DHAMI, G. S. Production Technology of Lead 
Zirconate Titanate Type-4 Spherical Elements for Underwater Transducers. Defense Science 
Journal, v. 41, n. October 1990, p. 399–408, 1991.  

OCHIAI, H. et al. High-Curie-Temperature Pb(Zr,Ti)O3 Ceramic Actuator Cofired with Pure 
Silver Internal Electrodes. Japanese Journal of Applied Physics, v. 47, n. 7, p. 5534–5538, 
2008.  

OLIVEIRA, M. Sons sub-marinos. Pesquisa Fapesp, p. 70–71, Apr. 2016.  

PAN, B. Digital Image Correlation for Surface Deformation Measurement: Historical 
Developments, Recent Advances and Future Goals. Measurement Science and Technology, 
v. 29, n. 8, 2018.  

PETROBRÁS. Projeto de Monitoramento da Paisagem Acústica Submarina na Bacia de 
Santos - Projeto Executivo. Disponível em: 
<http://www.comunicabaciadesantos.com.br/sites/default/files/PMPAS-BS.pdf>. 

PROCOPIO, A. T.; ZAVALIANGOS, A.; CUNNINGHAM, J. C. Analysis of the Diametrical 
Compression Test and the Applicability to Plastically Deforming Materials. Journal of 
Materials Science, v. 38, n. 17, p. 3629–3639, 2003. 



106 
 

REED, J. S. Principles of ceramics processing. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1995.  

RICHERSON, D. W. Modern ceramic engineering: properties, processing, and use in 
design. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, 2005.  

SAFAR, M.; BUTTON, T. W.; ZABCIK, M. Control of PbO loss during sintering of PZT: 
Laboratory vs industry. In: 2017 Joint IEEE International Symposium on the Applications 
of Ferroelectric (ISAF)/International Workshop on Acoustic Transduction Materials and 
Devices (IWATMD)/Piezoresponse Force Microscopy (PFM). IEEE, 2017. p. 83-88, 2017. 

SAMANTA, S.; SANKARANARAYANAN, V.; SETHUPATHI, K. Effect of Micro-Defects 
and Pb-Loss on Electrical and Optical Properties of PLZT Ceramic. Journal of Materials 
Science: Materials in Electronics, v. 29, n. 9, p. 7239-7252, 2018. 

SANCHEZ, L. E. A. et al. Allowance Removal from Green Pieces as a Method for 
Improvement Surface Quality of Advanced Ceramics. Journal of Cleaner Production, v. 186, 
p. 10–21, 2018.  

SANTOS, M. A. P. et al. Estudo dos Parâmetros de Sinterização de Cerâmicas Piezoelétricas 
Hemisféricas a Base de Pzt I Empregadas em Transdutores Hidroacústicos. In: XIII Encontro 
de Tecnologia Acústica Submarina, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: 2018. 

SHERMAN, C.; BUTLER, J. L. Transducers and Arrays for Underwater Sound 
(Underwater Acoustics) (The Underwater Acoustics Series). 2nd ed. Switzerland: Springer, 
2016.  

SILVEIRA, E. Navegação garantida. Pesquisa Fapesp, p. 76–77, Dec. 2009.  

SINKA, C. Modelling Powder Compaction. KONA Powder and Particle Journal, v. 25, n. 
25, p. 4–22, 2007.  

SU, B.; DHARA, S.; WANG, L. Green Ceramic Machining: A Top-down Approach for the 
Rapid Fabrication of Complex-Shaped Ceramics. Journal of the European Ceramic Society, 
v. 28, n. 11, p. 2109–2115, 2008.  

WILSON, O. B. Introduction to theory and design of sonar transducers. Peninsula 
Publishing Los Altos, CA, 1988 

WU, C. Y. et al. Modelling the Mechanical Behaviour of Pharmaceutical Powders during 
Compaction. Powder Technology, v. 152, n. 1–3, p. 107–117, 2005.  

XIAO, Z. et al. Sintering and Electrical Properties of Commercial PZT Powders Modified 
through Mechanochemical Activation. Journal of Materials Science, v. 53, p. 13769–13778, 
2018.  

ZHOU, M. et al. A Density-Dependent Modified Drucker-Prager Cap Model for Die 
Compaction of Ag57.6-Cu22.4-Sn10-In10 Mixed Metal Powders. Powder Technology, v. 305, 
p. 183–196, 2017. 

ZIPSE, H. Finite-Element Simulation of the Die Pressing and Sintering of a Ceramic 
Component. Journal of the European Ceramic Society, v. 17, n. 14, p. 1707–1713, Jan. 1997. 


