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RESUMO 
 

 

 O interesse em cerâmicas porosas vem aumentando, à medida que 

novos processos vão sendo desenvolvidos, e as aplicações decorrentes 

representam oportunidades tecnológicas e econômicas substanciais. Para cada 

aplicação, há pelo menos uma propriedade relevante e que deve ser avaliada, 

dependendo da função: física, química e biológica. Dentre as várias aplicações 

de cerâmicas porosas, podem ser citadas: separadores de células para bateria, 

queimadores, suportes para catálise, filtros, sensores de gás, dentre outras. A 

alumina se destaca como matéria-prima para corpos cerâmicos devido as suas 

propriedades tais como alta dureza, elevada resistência ao desgaste, baixo 

coeficiente de atrito, alta resistência à corrosão tanto à temperatura ambiente 

quanto em altas temperaturas ao ar, a ausência de transformações no estado 

sólido, e o fato de que o material mantém sua resistência mesmo a altas 

temperaturas (1500ºC – 1800ºC). 

 O objetivo deste trabalho é avaliar algumas propriedades mecânicas da 

alumina (Al2O3) com diferentes níveis de porosidade. As amostras foram 

produzidas pelos métodos da esponja polimérica, adição de cera polimérica e 

barras cerâmicas com e sem bicarbonato de sódio. A sinterização foi realizada 

em duas temperaturas: a 1450ºC e 1550ºC. As propriedades analisadas foram: 

resistência à flexão e dureza através das normas da ASTM, porosidade 

aparente, densidade aparente, retração linear de queima, retração linear de 

secagem e absorção de água, pelo método de Souza Santos para argilas. 

 Os resultados obtidos mostraram-se bastante satisfatórios, onde foi 

mostrado que os corpos cerâmicos porosos obtiveram valores de resistência à 

flexão e dureza coerentes com os da literatura. Realizou-se também uma 

caracterização via difração de raios – x (DRX) e microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) das amostras confeccionadas pelos dois métodos. 

 De forma geral, pode-se concluir que as amostras obtidas pelos dois 

métodos comportaram-se de forma semelhante; entretanto, as amostras 

confeccionadas pelo método da adição de cera polimérica apresentaram menor 

homogeneidade de poros do que as produzidas pelo método da esponja 

polimérica. 
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ABSTRACT 
 

 

 The interest in porous ceramics is increasing, as new processes and 

technologies are going to be developed and hence applications represent 

technological and economical opportunities. For each application, there is at 

least one important property that must be evaluated, depending on its function: 

physical, chemical and biological. There are many applications for porous 

ceramics bodies, such as: battery fuel cell separators, burners, catalyst 

supports, filters, gas sensors, etc. Alumina is a wild raw material used because 

of its properties, such as high hardness, high wear resistance, low friction 

coefficient, high resistance to corrosion at room temperature and at high 

temperature on air, the absence of transformations within the entire temperature 

range of solid state, and the fact that the material retains its strength even at 

very high temperatures (1500ºC – 1800ºC). 

 This research describes the evaluation of some mechanical properties of 

alumina (Al2O3) with different levels of porosity obtained by the polymeric 

sponge method and by adding polymeric wax at 1450ºC and 1550ºC. Flexural 

strength and hardness were assessed using ASTM specifications. Apparent 

porosity, apparent density, linear shrinkage after sintering, linear shrinkage after 

drying and water absorption by Souza Santos clay method. 

 Data showed to be satisfactory, where it was shown that porous ceramic 

bodies had flexural strength and hardness values corroborating with literature. 

Analyses were performed by x – rays diffraction (XRD) and scanning electronic 

microscopy (SEM) for both samples made by each method. 

 In a general way, both samples made by each method had a similar 

behavior; however, samples made by adding polymeric wax presented less 

porosity homogeneity than those made by polymeric sponge method, and 

showed better sinterization at both temperatures either. 
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CAPÍTULO I 
INTRODUÇÃO 

 

 

 Os materiais cerâmicos têm feito a transição de simples produtos 

utilitários, como por exemplo, recipientes para vinho e grãos, a tesouros 

ornamentais altamente procurados, como peças de serviço de artesãos 

romanos, chineses e ingleses. A cerâmica atual mudou de artefatos de mesa e 

recipientes para a vanguarda da tecnologia servindo como isolantes de calor 

para roupas de astronautas, por exemplo. Para a maioria das utilidades, as 

cerâmicas são imaginadas como densas, duras, extremamente resistentes e de 

formas funcionais que atendem às necessidades do ser humano. Esses tipos 

gerais de cerâmica são encontrados em praticamente tudo, desde louça branca 

a fios de fibra ótica. Porém, há outros tipos de cerâmica que são desenvolvidas 

devido a sua natureza porosa que, por serem hidrofílicas, permitem o 

transporte de substâncias polares, tais como a água. Uma cerâmica porosa é 

similar a muitas substâncias naturais familiares, como plantas, solos, rochas e 

ossos, por exemplo. 

 As primeiras cerâmicas porosas desenvolvidas eram de porcelana de 

alta temperatura. Dentre os métodos de produção de estruturas porosas pode-

se citar: queimas a baixas temperaturas associadas com misturas de talco e 

argila, processos que utilizam agentes espumantes, etc.. A maioria das 

cerâmicas porosas é fabricada a partir de corpos de porcelana ou de alumina. 

Essas cerâmicas podem ser utilizadas para filtros, aeradores, entre outras 

aplicações. 

 O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento mecânico e 

microestrutural de cerâmicas porosas obtidas a partir de diferentes tipos de 

alumina. O processo de prensagem foi utilizado para confeccionar os corpos de 

prova submetidos a caracterização mecânica, enquanto os confeccionados 

pelos métodos da esponja polimérica e adição de cera polimérica foram 

submetidos a ensaios de caracterização estrutural. 

 



 

 2 

CAPÍTULO II 
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 Nesse capítulo serão tratados assuntos como a matéria-prima (no caso, a 

alumina), porosidade e propriedades mecânicas de materiais cerâmicos 

avançados. 

 

1. ALUMINA 

 

1.1. Preparação do pó: 

 

 A alumina, Al2O3, é uma das matérias-primas mais utilizadas para a 

confecção de produtos cerâmicos avançados porosos, devido a sua 

estabilidade a altas temperaturas, propriedades térmica e mecânica, além da 

facilidade de processamento e da forma, distribuição e homogeneidade de 

porosidade que pode ser produzida (BAGWELL & MESSING, 1996). A alumina 

é obtida a partir do minério de alumínio, predominantemente a bauxita que é 

constituída essencialmente de um óxido hidratado – Al2O3.H2O – contendo 

ainda óxido de ferro, sílica, óxido de titânio e pequenas quantidades de outros 

compostos. Posteriormente é realizada a eletrólise para aumentar seu grau de 

pureza. Na produção de alumina, muitos sais decompõem-se para uma ou 

mais aluminas de transição, que são fases metaestáveis, em vez 

transformação direta para a estrutura hexagonal estável de α - alumina 

(HALLORAN, 1991). A alumina sofre transformações para γ - alumina, δ - 

alumina ou α - alumina quando aquecida em temperaturas entre 500ºC e 

900ºC (MITRA ET AL., 1998). 

 Para a obtenção da alumina emprega-se quase exclusivamente o 

Processo Bayer (Figura 1). A bauxita é inicialmente britada e, em seguida, 

moída em moinhos de bola, de modo a ter-se partículas entre 80 mesh e 120 

mesh. O pó é bem misturado com uma solução de hidróxido de sódio em um 

tanque de mistura, e bombeada para um recipiente de aço (autoclave) 
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submetido a pressões da ordem de 4 kgf/cm2 e temperatura da ordem de 

250ºC. No autoclave, ocorre o processo de “digestão”, do qual resulta um 

aluminato de sódio solúvel, de acordo com a equação abaixo: 

 

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O (1) 

 

 

 

Figura 1 – Representação esquemática das principais fases de obtenção de 

alumina (Al2O3) a partir da bauxita, pelo processo Bayer (CHIAVERINI, 1996). 

 

 A sílica forma com a soda e a alumina um silicato duplo insolúvel, onde 

os óxidos de ferro e de titânio praticamente permanecem insolúveis. 

Completada essa primeira etapa, a suspensão de aluminato de sódio é tratada 

por sedimentação ou decantação e por filtração sob pressão, de modo a 

separá-la dos resíduos da suspensão, constituídos essencialmente de um 
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hidróxido de ferro impuro contendo a maior parte da sílica, outras impurezas e 

uma pequena quantidade de alumina. Esta última é parcialmente recuperada 

por lavagem com licor cáustico e água quente e devolvida ao processo. Após a 

filtração, a solução é levada a um tanque de resfriamento e aos depósitos de 

precipitação onde ocorre a seguinte reação: 

 

2Na3AlO3 + 3H2O = 3Na2O + 3H2O (2) 

 

 O licor de soda contém uma certa proporção de aluminatos; ele é levado 

a evaporadores para concentração, de modo a recircular o aluminato através 

do ciclo. A suspensão de alumina hidratada é levada a espessadores, filtrada e 

calcinada em forno rotativo tubular, a cerca de 1200ºC, obtendo-se como 

produto final alumina – Al2O3 – com 99,5% a 100% de óxido de alumínio, e com 

certas impurezas tais como óxido de ferro, óxido de silício e óxido de sódio 

(CHIAVERINI, 1986). 

 A etapa seguinte é a redução da alumina. Nessa etapa, redutores usuais 

(carbono e óxido de sódio) não podem ser utilizados devido à grande afinidade 

entre o alumínio e o oxigênio. Para isso, é utilizado o processo eletrolítico, em 

que o banho eletrolítico é constituído de criolita, ou seja, um fluoreto de sódio e 

alumínio. O eletrólito, então, atua como fundente e dissolve o óxido de alumínio 

(Figura 2). As reações que ocorrem podem ser resumidas na seguinte 

equação: 

 

 

Al2O3 → 2Al + 1,5 O2 (3) 
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Figura 2 – Representação esquemática de um tipo de célula eletrolítica para 

redução de alumina (CHIAVERINI, 1986). 

 

 O alumínio deposita-se no fundo e é retirado periodicamente. Sua 

pureza varia de 99,4% a 99,85%, sendo o silício e o ferro as principais 

impurezas. Quando se deseja maior pureza, é necessária uma refinação 

adicional, o que pode ser feito em cuba eletrolítica semelhante à empregada na 

redução da alumina. Três camadas líquidas são utilizadas: a inferior, anódica, 

constituída de uma liga Al – Cu com cerca de 33% de cobre; a intermediária, 

que constitui o eletrólito propriamente dito, e que é uma mistura de fluoreto de 

alumínio (23%), fluoreto de sódio (17%) e cloreto de bário (60%); e a superior, 

que corresponde a alumínio refinado, protegido de oxidação pelo ar por uma 

crosta do banho. A temperatura do banho é da ordem de 750ºC. As impurezas 

são retidas no anodo e no eletrólito, pela passagem de corrente elétrica 

(CHIAVERINI, 1986). A alumina existe em mais de uma forma cristalográfica, 

ou seja, ela sofre polimorfismo (diferentes modificações cristalinas na mesma 

composição química). As principais mudanças cristalográficas na alumina são a 

α - alumina, que é termodinamicamente estável e apresenta estrutura 

hexagonal e a γ - alumina, que pode ser formada sob algumas circunstâncias e 

possui estrutura cúbica ((KINGERY, BOWEN & UHLMANN, 1976). α - alumina 

é a única forma estável acima de 1200ºC e é geralmente utilizada para 
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aplicações estruturais e elétricas, enquanto que γ - alumina é utilizada para 

aplicações de catálise (MIYAYAMA ET AL., 1991). 

 

1.2. Distribuição de tamanho de grão em pós de alumina: 

 

 A granulometria requerida dos pós para determinados produtos de 

alumina deveria ser de grãos com diâmetro da ordem de 1 µm. Nesse intervalo 

de grãos extremamente finos, muitos dos métodos de medição e classificação 

de tamanho de partícula comumente utilizado, tais como peneiramento e 

sedimentação, falham. Na prática, apenas métodos microscópicos que 

permitem informações adicionais das formas dos grãos e a determinação da 

área específica (método BET) têm-se mostrados úteis. As áreas específicas 

dos pós de α - alumina podem ser tão grandes quanto 20 m2/g. γ - alumina pura 

possui uma área específica entre 100 e 200 m2/g. A distribuição do tamanho de 

partículas é também importante para a compactação ótima de partículas, 

contribuindo para a densificação desejada. A Figura 3 mostra um gráfico típico 

de distribuição de tamanho de grãos de um pó de alumina que é geralmente 

utilizado para muitos produtos cerâmicos à base de alumina (DÖRRE & 

HÜBNER, 1984). 

 

 

Figura 3 – Distribuição do tamanho de grão de um pó de alumina (DÖRRE E 

HÜBNER, 1984). 
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 Para se obter uma distribuição de densidade volumétrica homogênea no 

corpo compactado, o atrito das partículas entre si e das partículas com as 

paredes do molde tem que ser reduzido pela adição de cerca de 1% de um 

plasticizante adequado como, por exemplo, cera de abelha, ácidos esteáricos 

ou álcoois polivinílicos. Uma distribuição uniforme do plasticizante pode ser 

obtida com a ajuda de um jato secador, que também produz as propriedades 

de livre fluxo, requeridas para compactação automática ou semi-automática. O 

processo de preparação descrito aqui é aplicado a pós de alumina a serem 

utilizados para moldagem hidrostática e prensagem a seco (DÖRRE & 

HÜBNER, 1984). 

 As moldagens por extrusão e injeção requerem quantidades 

consideravelmente grandes de plasticizantes, da ordem de 10% a 30%, que 

são normalmente termoplásticos e resinas. A escolha por componentes 

orgânicos depende dos requisitos reológicos do processo de moldagem por 

injeção. Ácidos graxos, sendo adsorvidos muito fortemente à superfície do pó 

de alumina, aumentam consideravelmente a compactação. A mistura de 

plasticizantes é cumprida à risca por meios de um amassador em um intervalo 

de temperaturas de 150ºC a 200ºC, dependendo da quantidade e da 

composição dos ligantes orgânicos, que devem ser bem misturados ao pó de 

alumina. Devido ao aumento da plasticidade da alumina em temperaturas 

acima de 1200ºC, os pós para prensagem a quente não precisam de adições 

de plasticizante. A distribuição do tamanho de partículas é importante para 

esse processo (DÖRRE & HÜBNER, 1984). 

 

2. PROCESSAMENTO DE CERÂMICAS POROSAS 

 

 Segundo Hirschfeld et al. (1996), cerâmicas porosas podem ser 

classificadas em quatro estruturas básicas: (a) redes de fibras enroladas, (b) 

estruturas de células fechadas, (c) estruturas de células abertas, e (d) 

membranas, onde suas aplicações são determinadas por uma única estrutura. 

Já segundo Saggio-Woyansky e Scott (1992), as cerâmicas porosas podem ser 

agrupadas em duas categorias gerais: cerâmicas reticuladas e cerâmicas de 
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espuma. Uma cerâmica reticulada é um material poroso composto de vazios 

interconectados rodeados por uma rede de cerâmica; uma cerâmica de 

espuma tem vazios fechados com uma matriz contínua de cerâmica. Essas 

estruturas porosas têm relativamente baixa massa, baixa densidade e baixa 

condutividade térmica. Essas duas categorias diferem entre si na propriedade 

de permeabilidade, ou seja, a permeabilidade é alta em cerâmicas reticuladas e 

baixa em cerâmicas de espuma. Essa diferença acontece devido às estruturas 

aberta e fechada de cada categoria. Por combinação dos materiais cerâmicos 

adequados e processamento, os corpos cerâmicos podem também ter alta 

tenacidade, alta resistência a ataques químicos, resistência a altas 

temperaturas e alta uniformidade estrutural. Essas propriedades fazem as 

cerâmicas porosas apropriadas para uma variedade de aplicações. 

 Os metais fundidos, particularmente o alumínio, geralmente contêm 

sólidos de impurezas que são eliminados para o produto final de metal fundido. 

Esses sólidos aparecem como inclusões após solidificação e podem ser 

deletérios em vários aspectos como diminuição de características de brilho final 

e de proteção anódica, redução de algumas propriedades mecânicas, dentre 

outras. Para que isso não aconteça, é desejável selecionar um filtro para 

remover e minimizar esses sólidos no produto final. Normalmente utilizam-se 

filtros de esponjas reticuladas de alumina, com propriedades como alta 

porosidade, baixa variação de pressão e alta resistência ao ataque do alumínio 

(HAN ET AL., 2002), enquanto que as espumas de materiais cerâmicos podem 

ser utilizadas como materiais de isolantes térmicos e queimadores de 

combustão de gás (SAGGIO-WOYANSKY & SCOTT, 1992). 

 

2.1. Método da esponja polimérica: 

 

 O método da esponja polimérica consiste, resumidamente, na 

impregnação de uma esponja polimérica com pasta cerâmica. Após a queima 

da esponja, ocorre a consolidação de um corpo cerâmico poroso. Esse método 

possui oito etapas, que serão descritas a seguir. A Figura 4 mostra um 

fluxograma do método da esponja polimérica passo-a-passo. 
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Figura 4 – Fluxograma do método da esponja polimérica passo-a-passo. 

 

a) PASSO 1: Seleção da esponja polimérica 

 

 Nessa etapa, o tamanho do poro da esponja determina o tamanho do 

poro do produto final após contração por queima e sinterização. Tipicamente, 

os tamanhos de poros variam de 2 a 25 poros/cm. As densidades das células 

podem ser aumentadas por compactação a quente da esponja. Outra 

consideração da esponja é a resiliência, ou sua habilidade de recuperar seu 

formato original. 

 Adicionalmente, a esponja deve se volatilizar em temperaturas abaixo da 

necessária para sinterizar o corpo cerâmico final. Alguns dos materiais 
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poliméricos da esponja que podem satisfazer esses requisitos são poliuretano 

(PU), policloreto de vinila (PVC), poliestireno (PS) e látex. A baixa temperatura 

de amolecimento do poliuretano torna-o particularmente atraente como material 

de esponja. Quando a esponja impregnada é aquecida para que esta possa 

volatilizar, a esponja de poliuretano prontamente amolece e dissipa-se, 

aliviando, desse modo, qualquer tensão térmica que poderia romper o corpo 

cerâmico não sinterizado. 

 

b) PASSO 2: Preparação da pasta cerâmica 

 

 A pasta básica é feita de partículas cerâmicas finamente divididas, água 

e aditivos. As partículas cerâmicas escolhidas dependem da aplicação 

particular e das propriedades requeridas para o produto final. Alguns exemplos 

de partículas cerâmicas utilizadas para produzir estruturas reticuladas para 

uma variedade de aplicações são zircônia, mulita, talco, sílica, alumina, 

magnésia, fosfatos de cálcio, titânia e argilas calcinadas. Geralmente, 

quaisquer óxidos, boretos, nitretos, carbetos, silicietos ou minerais podem ser 

utilizados como componente cerâmico na pasta. Tipicamente, as partículas 

cerâmicas são menores que 80 mesh; entretanto, 325 mesh também é comum. 

A água é mais freqüentemente utilizada como carregador na pasta. A 

quantidade de água varia de 10% a 40% do total do peso da pasta. 

 

c) PASSO 3: Aditivos (para o pó e água) 

 

 O ligante confere resistência à estrutura cerâmica após secagem e 

previne colapso durante a volatilização da esponja. Alguns ligantes comuns 

utilizados são o silicato de sódio ou potássio, ortofosfato de sódio e ortoborato 

de magnésio. Muitos desses ligantes foram desenvolvidos na década de 60 e 

70. 

 O agente reológico confere tixotropia à pasta, ou seja, quando a esponja 

polimérica é impregnada com a pasta cerâmica, a pasta deve ser fluida o 

suficiente para entrar, preencher e cobrir uniformemente a rede da esponja e 
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subseqüentemente recuperar viscosidade suficiente sob condições estáticas 

para permanecer na esponja. Os agentes reológicos mais comuns são as 

bentonitas e caulim, podendo ser utilizada também a montmorilonita para 

alumina reticulada, sendo que esta, além de promover a tixotropia, também 

aumenta a resistência da estrutura resultante de alumina. 

 Os agentes anti-espumantes são adicionados para prevenir a formação 

de espuma da pasta. Segundo Saggio-Woyansky & Scott (1992), o agente anti-

espumante reduz a tendência da pasta de formar “pontes” ou “janelas” na 

estrutura porosa. Essa estrutura fechada resulta em permeabilidade reduzida 

do produto final. 

 O agente floculante pode ser adicionado à pasta cerâmica para 

aumentar a aderência da pasta ao material da esponja. Já o agente de fixação 

por ar pode ser adicionado à pasta cerâmica para ajudar na fixação ou na 

ligação da pasta cerâmica para a queima. O agente  mais comumente utilizado 

é o ortofosfato de alumínio em 2,5% a 25% em peso. Outros exemplos de 

agentes  são o ortoborato de magnésio e o hidroxicloreto de alumínio. 

 

d) PASSO 4: Imersão da esponja na pasta 

 

 Uma vez selecionada a esponja e a pasta cerâmica preparada, o 

próximo passo é impregnar a esponja com a pasta. Tipicamente, a esponja é 

comprimida para remover o ar, imersa na pasta, depois deixada para expandir. 

A pasta infiltra as células abertas da esponja. Neste ponto, o passo de 

compressão / expansão pode ser repetido até atingir a densidade desejada. 

 

e) PASSO 5: Remoção do excesso de pasta na esponja 

 

 Após a esponja ter sido impregnada, o próximo passo é remover entre 

25% e 75% da pasta cerâmica na esponja. As técnicas variam desde uma 

simples compressão da esponja entre duas faces de madeira a métodos mais 

avançados, tais como centrifugação ou passagem através de rolos 

compressores. Nesse estágio, a espuma impregnada pode ser mais facilmente 
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moldada, uma vez que ela está ainda flexível. Qualquer forma obtida nesse 

ponto deve ser sustentada até que a cerâmica seja sinterizada. 

 

f) PASSO 6: Secagem 

 

 Após o excesso da pasta ser removido, a esponja impregnada é seca 

para que ocorra deposição das partículas cerâmicas na esponja. A secagem 

pode ser feita ao ar, em estufa ou por aquecimento em microondas. A secagem 

ao ar tipicamente acontece entre oito e vinte e quatro horas, enquanto que a 

secagem em estufa é feita no intervalo de temperatura de 100ºC a 700ºC, de 

quinze minutos a seis horas. 

 

g) PASSO 7: Queima da esponja polimérica / retirada dos 

orgânicos voláteis 

 

 A estrutura reticulada seca é aquecida em ar entre 350ºC e 800ºC por 

longos intervalos de tempo (aquecimento lento a 0,5ºC/min, por exemplo) para 

eliminar os orgânicos da pasta e para volatilizar a esponja polimérica. Em 

alguns casos, um ambiente inerte é preferível. A temperatura escolhida para 

essa etapa depende da temperatura para a qual o material da esponja 

escolhida se decompõe. Aquecimento lento e controlado até a temperatura 

desejada é crítico para essa etapa. No aquecimento rápido pode resultar em 

arrebentamento à parte da estrutura cerâmica. Essa etapa pode ser combinada 

com a etapa final de sinterização da cerâmica, mas, na maioria dos casos, as 

etapas de secagem e sinterização separadas são importantes para controle 

preciso da estrutura reticulada final. 

 

h) PASSO 8: Sinterização da cerâmica 

 

 A etapa final é a densificação da rede cerâmica por sinterização. Nessa 

etapa, o aquecimento controlado é importante para prevenir o colapso da 

estrutura cerâmica. As temperaturas de sinterização variam de 1000ºC a 
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1700ºC. Os parâmetros de controle utilizados, como temperatura e tempo, 

dependem do material cerâmico inicial e das propriedades finais desejadas. 

 

 Em estudo realizado sobre a preparação de cerâmicas porosas 

reticuladas de carbeto de silício, Zhu et al. (2002) caracterizaram a parte 

reológica das pastas preparadas, além do processo de recobrimento e 

resistência à flexão em função da densidade relativa, mostrando qual o valor 

ótimo de pH da dispersão e que o aumento da resistência à flexão é 

diretamente proporcional ao aumento da densidade relativa. 

 

2.2. Método espumante: 

 

 Em contraste com o método da esponja polimérica, uma variedade de 

aproximações para confeccionar cerâmicas porosas é praticada pelo método 

espumante. Na maioria dos casos, uma mistura química contendo o 

componente cerâmico desejado mais uma variedade de constituintes orgânicos 

é tratada para desenvolver um gás que cria bolhas no material e cria a espuma. 

O material cerâmico poroso resultante é secado e em seguida sinterizado. 

Segundo Saggio-Woiansky e Scott (1992), o método espumante apresenta 

algumas vantagens sobre o método da esponja polimérica. Certas formas, 

composições e densidades são mais facilmente produzidas por formação de 

espuma. Corpos cerâmicos com células fechadas com poros pequenos não 

podem ser confeccionados pelo método da esponja polimérica. 

 Peng et al. (2000) realizaram um estudo sobre a microestrutura de 

corpos cerâmicos confeccionados pelo método espumante, onde se 

caracterizou a porosidade deste tipo de amostra cerâmica, além da razão entre 

o diâmetro das aberturas e o diâmetro da célula em função da porosidade, 

mostrando, também, a uniformidade da estrutura cerâmica. Em outro estudo, 

Peng, Fan e Evans (2000) mostraram os fatores que afetam a microestrutura 

de um corpo cerâmico fino, mostrando que a resistência à compressão dessas 

amostras aumentou à medida que houve uma diminuição do grau de expansão, 

sugerindo, assim, que a resistência das estruturas aumentou. 
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2.3. Método da adição de cera: 

 

 O método de adição de cera, natural ou sintética, tem sido bastante 

utilizado para materiais cerâmicos com a função de criar poros para facilitar a 

saída de outros componentes nas primeiras etapas de remoção do ligante. A 

cera também pode ser utilizada como componente majoritário do ligante, 

principalmente quando se deseja uma baixa viscosidade da mistura, como é o 

caso do processo de moldagem de cerâmicas por injeção à baixa pressão 

(BRUMATI, 1995). 

 Prado da Silva et al. (2002a), em estudo sobre a produção de 

biomateriais porosos baseados em compósitos de hidroxiapatita reforçados 

com vidro, utilizaram amido de batata e crosta de amêndoa como formadores 

de poros, onde concluíram que os métodos de processamento podem ser 

utilizados para produzir uma microestrutura homogênea de grãos. Em trabalho 

sobre implantes de carbonato de cálcio bioativo poroso, Lemos e Ferreira 

(1999) utilizaram esferas de cera e amido, concluindo que a técnica de 

consolidação com amido é um método interessante para a fabricação de 

materiais biocerâmicos porosos. Em estudo sobre materiais com hidroxiapatita 

reforçada com vidro poroso, Prado da Silva et al. (2002b) utilizaram amido de 

batata modificado, casca de amêndoa e esferas de cera como formadores de 

poro e concluíram que o método utilizando esferas de cera aparentou ser mais 

efetivo para a produção de amostras com poros interconectados e com 

diâmetro médio maior que 100 µm. 

 

3. POROSIDADE 

 

 Com a utilização cada vez maior de cerâmicas avançadas, provenientes 

de materiais processados quimicamente, tornou-se necessária uma 

caracterização mais detalhada do que a utilizada para cerâmicas tradicionais, 

além de um conhecimento profundo de suas propriedades macroscópicas, 

como, por exemplo, tamanho de partícula, área superficial, porosidade e 

densidade (SHIELDS, 1991). Os defeitos (vazios ou poros) desempenham um 
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papel importante quando os engenheiros trabalham com projetos de 

equipamentos e componentes cerâmicos, uma vez que a resistência destes 

pode ser diretamente equacionada com o tamanho do defeito, além de ser 

tratado estatisticamente devido à presença de uma infinidade de falhas (ABE, 

1985). Geralmente, as mudanças mais significativas que ocorrem durante o 

processo de queima incluem aumento no tamanho de partícula e mudanças na 

forma e tamanho dos poros, que usualmente leva a uma diminuição da área 

específica. A eliminação da porosidade maximiza certas propriedades, tais 

como resistência, translucidez e condutividade térmica. Duas categorias gerais 

de caracterização cerâmica são caracterização atômica, que define a 

localização relativa dos átomos, e a caracterização de propriedades 

macroscópicas, especialmente utilizando medições de porosidade, densidade e 

área específica (SHIELDS, 1991). 

 Os sólidos podem eventualmente apresentar microestruturas complexas 

e a maioria dos materiais são, até certo ponto, porosos. As aplicações práticas 

de um material podem depender apenas das suas propriedades macroscópicas 

como condutividade térmica, índice de refração, resistência mecânica, ou então 

das propriedades de catálise, adsorção e permeação. Além disso, as 

propriedades macroscópicas estão proximamente conectadas à microestrutura 

porosa do sólido, caracterizada por características tais como densidade, área 

superficial, porosidade, tamanho de poro, geometria e topologia do poro, além 

da distribuição do tamanho do poro (LEE ET AL., 1996). 

 Vários métodos foram desenvolvidos para a caracterização de um sólido 

poroso, tais como picnometria, adsorção de gás, medições por penetração de 

fluido e calorimétricas, além de espalhamento de radiação, técnicas de ultra-

som, entre outros, sendo que os métodos mais populares são o de adsorção de 

gás e penetração por mercúrio. 

 

3.1. A origem da porosidade: 

 

 Segundo Lee et. al. (1996), os materiais porosos podem ser 

grosseiramente divididos em duas categorias: aglomerados (montagens 
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consolidadas e rígidas de partículas) e agregados (montagens não rígidas, não 

tão firmemente empacotadas de partículas). Muitos géis inorgânicos e 

cerâmicas são formados por empacotamento de partículas pequenas e 

subseqüente consolidação. Os vazios entre partículas produzem uma rede 

interconectada que envolve cada partícula. A estrutura final da rede de poros 

depende principalmente do arranjo original das partículas iniciais e de seus 

tamanhos, forma e da maneira de empacotamento das partículas constituintes. 

 É necessário distinguir entre vazios intrapartículas ou interpartículas 

para agregados ou aglomerados de partículas porosas. Uma rede de 

macroporos é formada por interstícios entre partículas, que são contínuos e se 

estende pelo sólido. Os poros intrapartículas são tipicamente dos tamanhos de 

microporos e mesoporos. Os poros muito pequenos intrapartículas comumente 

dão uma contribuição maior para a área superficial do sólido, enquanto que o 

vazio interpartícula tem maior peso no volume total de vazios. 

 Os corpos porosos também podem ser obtidos por processos de 

substrato, onde certos elementos de uma estrutura original são seletivamente 

removidos para criar poros. Alguns exemplos são a formação de poros de 

óxidos metálicos por decomposição térmica de hidróxidos, carbonatos, nitretos, 

oxalatos, etc.. Para descrever uma estrutura porosa, deve-se considerar a 

geometria (tamanho e forma) dos poros e a topologia da rede de poros, 

sabendo-se que nem a forma nem o tamanho dos poros serão uniformes ao 

longo do sólido (LEE ET AL., 1996). 

 

3.2. Sinterização: 

 

 A sinterização pode ser definida como um processo que utiliza calor e 

diversos mecanismos de transporte de material para converter pós cerâmicos 

em sólidos policristalinos densos. Num compacto cerâmico verde, diversos 

fatores são desejáveis para o controle da microestrutura e das propriedades 

finais dos produtos sinterizados. A uniformidade (homogeneidade, distribuição 

dos grãos, etc.) permite que a sinterização ou densificação ocorra a uma 

temperatura mais baixa e de maneira uniforme através do compacto. Esta 
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uniformidade depende, inicialmente, das qualidades originais do pó cerâmico 

utilizado, tais como partículas finas, distribuição homogênea dos tamanhos das 

partículas e composição química. Uma vez satisfeitas as exigências relativas 

ao pó, outros fatores deverão ser considerados (KIMINAMI, 1994). 

 Pós excessivamente finos apresentam baixa densidade aparente e 

podem causar problemas de compactação e aglomeração e conduzem à 

obtenção de compactos verdes não uniformes. Portanto, é desejável que a 

massa do pó esteja igualmente distribuída no corpo verde, isto é, o compacto 

deve apresentar uma densidade homogênea. Caso ocorram flutuações locais 

de densidade no compacto, as regiões de maior densidade sofrerão menor 

retração que as regiões menos densas, devido às diferenças de velocidade 

durante a sinterização. Esse efeito, além de afetar de modo notável a forma 

final da peça cerâmica, cria tensões que aumentam ou fazem surgir espaços 

vazios. Estes, por serem concentradores de tensões, auxiliam a propagação de 

trincas no corpo sinterizado (GERMAN, 1996). 

 Outra característica importante desejável para o compacto verde é uma 

alta densidade inicial. Em geral, pós finos apresentam, após prensados, 

densidades relativamente baixas. Um pó pouco compactado, quando é 

sinterizado, diminui sua energia superficial pela formação de partículas grandes 

separadas, ao invés de uma peça sólida. A retração observada neste caso é 

muito grande e não uniforme. Uma baixa porosidade inicial e uma distribuição 

homogênea dos tamanhos dos poros são outras características desejáveis no 

compacto verde sob o ponto de vista da sinterização. Elevada porosidade 

inicial no compacto exigirá temperaturas mais elevadas para que a sinterização 

se processe adequadamente e se atinja a densificação desejada do material, 

pois os poros inibem o crescimento de grãos e diminuem a velocidade de 

sinterização (KIMINAMI, 1994). 

 A sinterização pode ocorrer por quatro mecanismos, conforme mostra a 

Tabela I. Cada mecanismo pode ocorrer individualmente ou em combinação 

com outros mecanismos para se atingir a densificação do corpo cerâmico. A 

Figura 5 mostra o esquema do transporte material por fase vapor. 
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Tabela I – Mecanismos de sinterização 

TIPO DE 

SINTERIZAÇÃO 

MECANISMO DE 

TRANSPORTE DE 

MATERIAL 

FORÇA MOTRIZ 

Fase vapor 
Evaporação – 

condensação 

Diferenças nas pressões 

de vapor 

Fase líquida 
Escoamento viscoso, 

difusão 

Pressão capilar, tensão 

superficial 

Líquido reativo 
Escoamento viscoso, 

solução – precipitação 

Pressão capilar, tensão 

superficial 

 

 

Figura 5 – Esquema do transporte de material fase vapor (KIMINAMI, 1994). 

 Desde o início dos estudos de sinterização de pós, a alumina tem 

servido de modelo para investigações e entendimento dos processos de 

densificação, embora não seja tão simples o reconhecimento da complexidade 

deste fenômeno. Diferentes fatores influenciam de forma significativa a 

sinterização, tais como: temperatura, tempo, características do pó a ser 

sinterizado, densidade à verde, atmosfera de queima e aditivos (NOGUEIRA, 

1992). 
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3.2.1. Efeito do tamanho e forma da partícula: 

 

 Pós com partículas muito pequenas sinterizam mais rapidamente do que 

aquelas maiores (mais grosseiras), visto que a energia de superfície destas é 

muito alta e produz uma força motriz muito grande para sinterização. Já a 

forma da partícula é importante porque é relacionada com as mudanças na 

área de superfície, ou seja, se há uma diminuição na esfericidade e aumento 

na rugosidade da partícula, por exemplo, há um benefício na sinterização 

(NOGUEIRA, 1992). Liu (1997), em estudo sobre a influência da distribuição do 

tamanho de partícula nas densidades a verde e sinterizada em blendas de 

alumina e cera mostrou que um aumento na fração volumétrica de sólidos até 

65% em volume aumenta ambas as densidades. 

 

3.2.2. Efeito da densidade à verde: 

 

 Tem sido observado na prática, que a densidade da amostra antes de 

ser sinterizada (à verde) tem um efeito considerável na densidade final do 

produto, ou seja, uma alta densidade à verde produz uma alta densidade após 

sinterização. A Figura 6 mostra o efeito da densidade à verde na densidade 

final e tamanho de grão para alumina contendo 0,25% em massa de MgO 

(NOGUEIRA, 1992). 

 

 

Figura 6 - Efeito da densidade à verde na densidade final e tamanho de grão 

para alumina contendo 0,25% em massa de MgO (NOGUEIRA, 1992). 
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3.2.3. Efeito dos aditivos: 

 

 Desde os primeiros estudos de sinterizar a alumina para densidade total, 

sabe-se que a inclusão de aditivos pode influenciar de forma benéfica a 

cinética de sinterização do material (NOGUEIRA, 1992). Em estudo realizado 

por Dorre & Hübner (1984), foi mostrado que, de 23 tipos de aditivos utilizados 

para corpos cerâmicos confeccionados a base de alumina, MgO e NiO 

contribuem para inibir o crescimento descontínuo e exagerado do grão, além 

de ajudar a promover a densificação. Segundo Reed (1986), MgO 

aparentemente inibe o crescimento do tamanho de grão na alumina através do 

aumento da difusividade de superfície e consequentemente, aumento da 

mobilidade de poro e que, quando esse sistema é sinterizado em uma 

atmosfera apropriada, a densidade pode exceder 99,9%. Em estudo recente de 

Yang et al. (2003), é mostrada a influência do Yb2O3 como aditivo em 

cerâmicas porosas à base de nitreto de silício, onde houve baixa 

sinterabilidade para um tipo de Yb2O3, além de excelentes propriedades 

mecânicas obtidas através da otimização das condições de sinterização e 

quantidade de aditivos. A Figura 7 mostra os intervalos de temperatura de 

transformação para os óxidos de alumínio. 

 

 

Figura 7 – Intervalos de temperatura de transformação para óxidos de alumínio 

(BAGWELL E MESSING, 1996). 
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 Muitos desses íons estabilizam a porosidade e a área superficial 

específica da alumina em transição prevenindo a transformação em alumina 

alfa, uma vez que a transformação para alumina alfa repõe a microporosidade 

e mesoporosidade da alumina em transição com macroporos interconectados, 

o que reduz a área superficial específica para menos de 5 m2/g (BAGWELL e 

MESSING, 1996). A Tabela II mostra o efeito dos componentes químicos na 

perda de área superficial específica na alumina. 

 

Tabela II – Efeito dos componentes químicos na perda de área superficial 

específica na alumina (BAGWELL E MESSING, 1996). 

Elemento 

Efeito na perda 

de área 

superficial 

específica 

Elemento 

Efeito na perda 

de área 

superficial 

específica 

Be Estabiliza Cu Acelera 

B Acelera Zn Acelera 

F Acelera Ga Acelera 

Na Acelera Sr Estabiliza 

Mg Acelera Y Acelera 

Si Estabiliza Zr Estabiliza 

P Estabiliza Mo Acelera 

K Acelera In Acelera 

Ca Estabiliza Ba Estabiliza 

Sc Estabiliza La Estabiliza 

Ti Acelera Ce Estabiliza 

V Acelera Pr Estabiliza 

Cr Estabiliza Nd Estabiliza 

Mn Acelera Sm Nenhum 

Fe Acelera Yb Nenhum 

Co Acelera Th Estabiliza 

Ni Nenhum   
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3.2.4. Efeito da temperatura: 

 

 Para a alumina, a temperatura de sinterização se situa entre 1500ºC e 

1800ºC, dependendo da energia de superfície, da distribuição de tamanho do 

grão e dos aditivos utilizados. Em trabalho citado por Nogueira (1992), foi 

mostrado que para um tempo constante de sinterização, a densidade das 

peças cerâmicas aumenta diretamente proporcional ao aumento da 

temperatura. Qualquer pequena alteração na temperatura influencia a 

sinterização de forma significante, pois todos os métodos de transporte de 

massa acima citados variam exponencialmente com a temperatura. Em 

trabalho realizado por Flinn et al. (2000), foi estudada a evolução do tamanho 

do defeito e resistência de aluminas porosas durante a sinterização. A 

temperatura utilizada neste trabalho variou de 1050ºC a 1350ºC, Flinn et al. 

(2000) concluíram que o tamanho do maior defeito causado por poros evolui de 

uma forma aproximadamente linear governado por retração macroscópica. 

Hardy & Green (1995) investigaram a influência das propriedades mecânicas 

de alumina com 20 – 40% de porosidade em um intervalo de temperatura de 

800ºC a 1600ºC, concluindo que o módulo de Young, a resistência e a 

tenacidade à fratura possuem comportamento similar como função do grau de 

sinterização. A temperaturas abaixo de 1050ºC, estas propriedades mecânicas 

mudaram com uma densificação mínima, sendo considerado como devido ao 

crescimento do pescoço e difusão da superfície. Lopes, Monteiro e Santos 

(1999) mostraram a redução na porosidade de hidroxiapatita reforçadas com 

vidro à medida que houve um aumento na temperatura de sinterização. 

 

3.3. Cálculo da porosidade: 

 

 A porosidade está quase sempre presente em materiais cerâmicos 

sinterizados. Durante a sinterização, os poros inicialmente presentes na 

cerâmica podem mudar de forma, tornando-se canais ou esferas isoladas, sem 

necessariamente mudar de tamanho. Mais comumente, entretanto, tanto o 

tamanho quanto à forma dos poros são alterados durante o processo de 



 

 23 

sinterização. Os poros tornam-se muito menores e mais esféricos à medida 

que a sinterização continua. Como as partículas fundem-se juntas, poros 

intrapartículas, ou vazios, são transformados em poros interpartículas 

(SHIELDS, 1991). 

 A porosidade é definida como a fração de volume de poros presentes. A 

quantidade de porosidade presente em um material cerâmico pode variar de 

zero a mais que 90% do volume total. Em uma peça compactada de pó, o 

volume de vazios, VV, que é o volume não ocupado por sólidos, pode ser 

utilizado para definir a porosidade p como: 

 

SV

V

VV

V
p

+
=  (4) 

 

onde VS é o volume ocupado apenas pelo sólido, e VV + VS representa o 

volume total da peça. O volume de um sólido é aberto a várias interpretações 

por causa da possível existência de vários tipos de poros (vazios). As 

partículas individuais podem conter poros (intrapartículas) que são ou abertas à 

superfície (porosidade aberta) ou totalmente fechada com a partícula 

(porosidade fechada). Além disso, vazios interpartículas podem estar presentes 

em uma peça sólida, dependendo do grau de empacotamento. 

 Esses dois tipos de porosidade (aberta e fechada) podem ser utilizados 

para descrever um sólido. Como os poros fechados, ou cegos, usualmente não 

podem ser detectados, a porosidade geralmente é caracterizada como aberta, 

ou aparente, o que descreve aqueles poros que têm contato com a superfície. 

Deveria ser enfatizado que a porosidade final ou total inclui tanto poros abertos 

quanto fechados. A porosidade aparente não é tão fácil de medir 

experimentalmente (comparada com a porosidade fechada), mas é mais 

importante porque ela afeta diretamente certas propriedades como 

permeabilidade, impermeabilidade ao vácuo e disponibilidade de superfície, 

para reações catalíticas. Os poros fechados têm pouco ou nenhum efeito 

nessas propriedades por causa da sua falta de acessibilidade (SHIELDS, 

1991). 
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 Antes da sinterização, quase toda a porosidade de um material cerâmico 

é representada por poros abertos. Durante o processo de queima, a porosidade 

da amostra diminui. Alguns poros abertos são totalmente eliminados e alguns 

são transformados em poros fechados. Como resultado, a fração de volume de 

poros fechados cresce inicialmente e depois decresce por volta do final do 

processo de sinterização. A porosidade aberta é geralmente eliminada quando 

a porosidade diminui de cerca de 5% do seu valor inicial. À medida que 95% do 

volume teórico da amostra é atingido, a cerâmica é impermeável ao gás, ou 

seja, a porosidade aberta foi essencialmente eliminada. 

 

3.4. Porosidade aberta: 

 

 Há dois métodos experimentais comumente utilizados para determinar a 

porosidade: porosimetria por mercúrio e sorção de vapor. 

 

3.4.1. Técnicas de caracterização de cerâmicas porosas: 

 

3.4.1.1. Porosimetria por mercúrio: 

 

 Desde o desenvolvimento do primeiro porosímetro de mercúrio em 1945, 

essa técnica tem se tornado um método estabelecido para a determinação de 

porosidade aberta em materiais porosos. Segundo Reed (1986), o mercúrio 

não molha a maioria dos materiais cerâmicos, e a pressão deve ser aplicada 

para forçá-lo para dentro de um poro superficial com vácuo. Ainda, um 

prendedor especial da amostra é parcialmente preenchido com uma amostra 

seca, feito vácuo, e então preenchido com mercúrio. A pressão aplicada ao 

mercúrio causa a penetração de poros muito maiores que um tamanho 

particular. 

 A base desse método é a equação de Washburn, que relaciona a 

pressão, P, necessária para forçar o mercúrio para dentro dos poros de raio r, 

assumindo-se que a geometria do poro é cilíndrica: 
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θγ cos2Pr −=  (5) 

 

 Nessa equação, a tensão de superfície e o ângulo de contato do 

mercúrio com as paredes do poro são expressos como γ e θ, respectivamente. 

A equação de Washburn é derivada pelo equacionamento da força que move o 

mercúrio para fora de um poro com a força associada com a pressão que 

direciona o mercúrio para dentro de um poro (SHIELDS, 1991). 

 Os dados obtidos pela intrusão de mercúrio para dentro de um poro 

podem ser reduzidos para proporcionar as seguintes funções: 

 

• Percentual de volume de poros plotado em função da pressão e / ou raio 

do poro; 

• Derivada dos dados cumulativos de pressão – volume, expressada 

como dV / dP em função da pressão e / ou raio do poro; 

• Tamanho do poro ou função de distribuição do volume, DV ( r ), que é a 

mudança de volume (dV) de mercúrio intrudido por unidade de mudança 

no raio do poro (dr), e é calculada pela equação 6; 

• Área específica de poro interpartículas e intrapartículas, que é calculada 

pela equação 7 e a distribuição de área específica de poro [DS ( r )], ou a 

área específica por unidade de raio de poro, pode ser obtida da 

distribuição de tamanho de poro, como mostra a equação 8. 

 

)(
cos2

)(

2

dP

dVP
rDV

θγ
=  (6) 
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 Embora a forma das curvas de intrusão dependa do tamanho e volume 

dos poros, um aspecto característico de quase todas curvas de porosimetria é 

que elas exibem um levantamento de mercúrio a baixas pressões assim que o 

mercúrio entra nos vazios interpartículas muito grandes, seguido por intrusão 

para dentro de poros intrapartículas muito menores a altas pressões. 

 Há limitações na utilização do porosímetro por mercúrio. A primeira 

limitação é que a equação de Washburn se refere ao cálculo de tamanho de 

poros assumindo que os poros são cilíndricos. Isto pode não refletir suas 

geometrias verdadeiras. Outra limitação é que, ao se assumir um valor para o 

ângulo de contato na equação 5, simplifica-se a parte experimental, mas pode 

introduzir um erro. Entretanto, a disponibilidade de medidores de ângulo 

comerciais para medição do ângulo de contato do mercúrio em uma superfície 

sólida elimina a necessidade de se fazer uma suposição. Por outro lado, uma 

limitação potencial é imposta pelas variações possíveis no ângulo de contato e 

a tensão superficial sob um intervalo muito extenso de pressões, variando de 

pressões menores que a ambiente até 414 MPa. Uma terceira limitação do 

porosímetro por mercúrio é a possível influência de pressão alta na amostra. 

Felizmente, muitos materiais sólidos possuem tais características de baixa 

compressibilidade cujo efeito é desprezível. Entretanto, alguns sólidos muito 

macios podem mostrar uma compressão apreciável a altas pressões, o que 

apareceria como uma intrusão de mercúrio. Finalmente, devido aos 

porosímetros comerciais terem um limite superior de 414 MPa, o limite inferior 

dos poros para os quais o mercúrio pode entrar é aproximadamente 1,7 nm em 

raio. Portanto, poros muito pequenos devem ser estudados usando uma 

técnica diferente (SHIELDS, 1991). Esta técnica mede tamanho de 

interconexões entre poros, e não diâmetro de poros especificamente. 

 

3.4.1.2. Sorção de gás: 

 

 Há dois tipos de interações de adsorção entre gases e sólidos. A 

adsorção química envolve interações químicas fortes entre um gás 

(adsorvante) e o sólido (adsorvente). A medição da adsorção química é 
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particularmente importante para a caracterização de catalisadores. A adsorção 

física envolve forças muito fracas de Wan der Waals, similares as da liquefação 

de vapores. Uma técnica extensamente utilizada para determinar a porosidade 

é baseada na adsorção física e subseqüente dessorção de um adsorvante na 

superfície de um adsorvente. O método de sorção de vapor não é apenas 

utilizado para medir distribuições de tamanho de poros mas também é a base 

para determinação da área específica. 

 Quando o adsorvente (sólido) pode interagir com um vapor adsorvante, 

tipicamente nitrogênio a baixas temperaturas, uma quantidade de vapor irá 

fisicamente adsorver na superfície e nos poros como uma função da pressão 

parcial do vapor. Estudos de sorção levam a cálculos do tamanho de poros e 

distribuições de tamanhos de poros fazendo uso da equação de Kelvin: 

 

rRT

V

P

P
Ln

θγ cos2

0

−=







 (9) 

 

que relaciona a pressão de vapor de equilíbrio, P, de uma superfície curvada, 

semelhante àquelas de um líquido em uma capilaridade ou poro de raio r, para 

a pressão de equilíbrio, P0, do mesmo líquido em uma superfície plana. Os 

termos restantes, γ, V , θ, R e T, representam a tensão superficial, o volume 

molar, o ângulo de contato do adsorvente, a constante dos fases e a 

temperatura absoluta, respectivamente. De acordo com a equação de Kelvin, 

um vapor irá condensar para dentro dos poros de raio r quando a igualdade 

expressa na equação é obtida. Por causa do ângulo de contato do nitrogênio 

ser praticamente zero, o vapor condensa em pressões relativas P / P0 

substancialmente menores que um. A quantidade de vapor que irá adsorver em 

uma superfície sólida é uma função da temperatura, pressão e do potencial de 

interação entre a adsorvante e o adsorvente. Um gráfico da quantidade de 

vapor adsorvido ou dessorvido versus pressão à temperatura constante é 

chamada de isoterma. Uma isoterma típica é mostrada na Figura 8 (SHIELDS, 

1991). 
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Figura 8 – Adsorção e dessorção criogênica de nitrogênio em um pó de 

alumina a 77,4 K (REED, 1986). 

 

 Os cálculos do tamanho de poros de uma isoterma de dessorção são 

geralmente finalizados em uma pressão relativa de 0,3, ou mesmo mais altas, 

se a reversão da histerese entre as curvas de adsorção e de dessorção está 

fechado, uma indicação da ausência de poros abaixo daquela pressão relativa. 

Abaixo das pressões relativas de 0,3, a validade da equação de Kelvin é 

questionada devido à incerteza mo valor da tensão superficial, ao ângulo de 

contato e ao volume molar do adsorvante quando apenas um ou dois diâmetros 

moleculares estão presentes nos poros. Devido a uma pressão relativa de 0,3 

corresponder a aproximadamente poros de 1,5 nm de raio, esse tamanho 

representa o limite inferior que deveriam ser calculados da equação de Kelvin. 

Entretanto, a caracterização de micro-porosidade (poros muito menores que 

1,5 nm) por adsorção de gás é possível por utilização de qualquer das várias 

teorias, tais como o método – t e o método - αS. 

 As medições da distribuição do tamanho de poros na equação de Kelvin 

são limitadas a raios de poro muito menores que 100 nm. A técnica de 

porosimetria por mercúrio, em contraste, tem a capacidade de medir o volume 
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de poros com raios tão grandes quanto várias centenas de micrômetros 

(SHIELDS, 1991). 

 Os dados obtidos por sorção de nitrogênio refletem o comportamento de 

agregação de uma rede porosa como um todo. Para obter a informação 

estrutural de cada dado é necessário um modelo de rede de poros, onde vários 

modelos simples são freqüentemente utilizados para analisar os dados de 

sorção de nitrogênio e porosimetria por mercúrio, como os simples pacotes de 

tubos paralelos, que assume que os poros comportam-se como se eles fossem 

independentes uns dos outros e individualmente conectados com a superfície. 

Este é o modelo típico utilizado em softwares padrões que acompanham os 

equipamentos que calculam a área superficial, o volume em poro e a 

distribuição de tamanho de poro (LEE ET AL., 1996). 

 

3.5. Porosidade fechada: 

 

 Devido aos poros “cegos”, isto é, aqueles que não tocam a superfície, 

serem inacessíveis a fluidos, as técnicas de porosimetria por mercúrio e 

adsorção de gás não podem detectá-los. Se há suspeita da presença de poros 

fechados, a amostra deve ser pulverizada para tentar removê-los. No evento 

em que os poros tornaram-se fechados durante o processo de queima, uma 

comparação da densidade verdadeira (teórica) antes e depois da sinterização 

daria uma indicação da quantidade de poros fechados. Após sinterização, uma 

cerâmica usualmente atinge um valor muito maior que 95% de densidade 

teórica. Assim, o volume de poros fechados é muito pequeno (SHIELDS, 1991). 

 

3.6. Hierarquia dos impactos da porosidade nas propriedades: 

 

 A presença de porosidade e micro-trincas afeta as propriedades 

mecânicas dos materiais cerâmicos. A Tabela III mostra a hierarquia das 

categorias de dependência da porosidade por parte das propriedades. 
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Tabela III - Hierarquia das categorias de dependência da porosidade por parte 

das propriedades. 

Categoria / nível de dependência da 

porosidade 

Exemplos de propriedades / 

utilizações 

1) Nenhuma dependência da porosidade 
Parâmetros de rede, volume da célula 

unitária, expansão térmica, emissividade. 

2) Dependência apenas da quantidade de 

porosidade 

Densidade, muitos dados de constante 

dielétrica, capacidade térmica por unidade 

de volume. 

3) Dependência tanto da quantidade 

quanto do caráter da porosidade 
 

a) Fluxo ou tensão predominante na fase 

sólida 

Propriedades mecânicas, condutividades 

elétrica e térmica a baixas temperaturas e 

porosidade (muito fina). 

b) Todo fluxo na fase porosa e filtração 
Área específica e tortuosidade, por 

exemplo, para catalisadores. 

c) Fluxo tanto nos poros quanto na fase 

sólida 

Condutividade térmica, com poros muito 

grandes e abertos a temperaturas muito 

altas. 

 

 Segundo Rice (1998), considerações básicas e simples mostram que há 

três categorias grosseiras da dependência da porosidade que aumentam em 

sua complexidade de dependência em uma mostra hierárquica. No nível mais 

baixo, há propriedades que não possuem dependência com a porosidade; 

tipicamente, essas são aquelas que dependem apenas da ligação atômica local 

e não são afetadas por ruptura de intervalo grande dessas pelos poros. Assim, 

propriedades tais como volume da célula unitária recaem nessa primeira 

categoria, assim como temperaturas de fusão e ebulição, energia de desgaste 

e emissividade. Uma extensão importante dessas propriedades determinadas 

por ligações atômicas para o comportamento macroscópico que não depende 

da porosidade é a expansão térmica. 

 A segunda categoria hierárquica consiste naquelas propriedades 

dependentes da quantidade de porosidade, e não do caráter. Essa categoria 
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inclui propriedades dependentes apenas da massa em um dado volume, isto é, 

de sua distribuição com o volume. Isto inclui a densidade, capacidade térmica 

(por volume) e muitos dados de constante dielétrica. Tais propriedades seguem 

uma relação de misturas para as frações volumétricas da fase porosa (P) e da 

fase sólida (1-P):  

 

X = XS(1-P) + XP(P)  (10) 

 

onde X é a propriedade do corpo, Xs é a propriedade do sólido (isto é, quando 

P = 0) e XP é a propriedade da fase porosa (freqüentemente zero, mas não 

sempre, por exemplo, tipicamente próximo de 1 para o índice refrativo e 

constante dielétrica). A terceira, maior, mais complexa e importante 

categoria consiste naquelas propriedades dependentes tanto da quantidade 

como do caráter da porosidade. Três sub-itens importantes desta são: a) 

propriedades determinadas apenas por transmissão de fluxo ou tensão através 

da fase sólida mas não através da porosa, b) propriedades determinadas 

apenas pelo fluxo através da fase porosa (por exemplo, filtração), e c) 

propriedades dependentes da transmissão através das fases sólida e porosa. A 

classificação em categorias das propriedades assume que os poros estão 

vazios ou contêm um fluido cujas propriedades não são significantemente 

diferentes daquelas no vácuo. Corpos com fluidos, por exemplo, água ou 

soluções, não apresentando esse critério devem ser tratados como compósitos 

para propriedades onde eles interfiram significantemente (RICE, 1998). É 

importante notar que algumas propriedades podem mudar de categoria com a 

natureza da porosidade ou das condições. Assim, muitas propriedades, 

incluindo muitas ou todas as propriedades mecânicas e condutivas, de corpos 

com poros tubulares alinhados paralelamente com o eixo de tensão ou fluxo 

seguem uma dependência do tipo 1 – P, que é aquela para as propriedades da 

categoria 2 (e o limite superior de dependência de porosidade das 

propriedades). Propriedades mecânicas e condutivas de outras estruturas de 

poros caem todas abaixo da dependência 1 – P, isto é, têm grandes taxas de 

decaimentos da propriedade, tipicamente uma mostra não linear sob intervalos 
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razoáveis de P. A constante dielétrica dos corpos com porosidade substancial 

fina, material com constante dielétrica alta, ou ambos, divergem abaixo da 

relação da regra das misturas (aparentemente quando as cargas da superfície 

dos poros tornam-se significantes) movendo-se da categoria 2 para a categoria 

3. Similarmente, os poros que têm efeito desprezível na absorção ótica, mas 

quantidades substanciais de poros próximos ao tamanho ótimo para 

espalhamento ótico pode aumentar a absorção ótica total devido ao 

comprimento aumentado do caminho ótico do espalhamento. A baixas 

temperaturas e porosidade muito fina e fechada, onde as transferências de 

calor por convecção e radiação através e entre os poros são insignificantes, a 

condutividade térmica cai na categoria 3a; entretanto, assim que a temperatura 

e o tamanho, quantidade e abertura dos poros aumenta, a condutividade 

térmica passa para a categoria 3c, e a altas temperaturas e porosidade, esta 

pode atingir a categoria 3b devido ao transporte térmico por radiação. 

 Há também uma hierarquia de dependências das propriedades para 

micro-trincas, que são de interesse como um extremo de poros para a sua 

ocorrência em um número de materiais, e para seu uso para modificar 

propriedades, por exemplo, a tenacidade e resistência ao choque térmico mais 

extremo. A hierarquia para micro-trincas possui certa similaridade com a da 

porosidade, mas com algumas diferenças. Há as mesmas três categorias 

básicas, com muitas semelhanças, onde as propriedades pertencem às 

mesmas categorias. Assim, as propriedades da categoria 1, isto é, as não 

dependentes das micro-trincas, incluem muitas propriedades determinadas 

apenas pelas ligações atômicas locais, tais como dimensões da célula unitária 

e densidade teórica; entretanto, uma diferença importante entre a dependência 

das propriedades por parte de porosidade e micro-trinca é que a expansão 

térmica está na categoria 2 (e em alguns casos, na categoria 3) para as micro-

trincas, enquanto que para a porosidade, ela está na categoria 1 (na ausência 

de micro-trincas). Para ambas as hierarquias, a densidade final é uma 

propriedade da categoria 2 (embora com muito menos diminuição com o 

aumento da micro-trinca versus conteúdo do poro). As propriedades da 

categoria 3 apresentam são as que apresentam maiores semelhanças e 
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diferenças, com relação às demais categorias, para as dependências das 

propriedades por parte de porosidade e micro-trinca. Assim, as propriedades 

mecânicas e de condução mostram, ambas, dependências significantes tanto 

na quantidade de porosidade e micro-trinca quanto ao seu caráter, com o 

último envolvendo os mesmos parâmetros geométricos de forma e 

empilhamento, isto é, orientação e distribuição espacial tanto para os poros 

quanto para as micro-trincas. As diferenças mais significantes entre as duas 

hierarquias é que as medidas das propriedades dos tipos presentes nas 

categorias 3b e 3c para as micro-trincas são mais restritas devido ao pequeno 

volume de micro-trincas, e especialmente devido à natureza comum discreta, 

isto é, não-interconectada, produzindo, assim, percolação limitada ou 

inexistente (RICE, 1998). 

 

3.7. Modelos básicos de aproximações para as propriedades mecânicas: 

 

3.7.1. Modelos baseados na tensão: 

 

 Há dois modelos básicos de aproximação para as propriedades 

mecânicas: modelo de tensão – deformação local e modelo de capacidade de 

carga ou de base sólida de área de seção transversal. Estas podem ser 

avaliadas em escala global (como uma média) ou, mais freqüentemente, em 

uma escala local de poros (RICE, 1996). 

 O modelo mais extensivamente desenvolvido para tensão – deformação 

local é baseado em um conceito originariamente para compósitos, onde cada 

corpo poroso a ser analisado é reconstruído através de balões sólidos do 

mesmo material do corpo. Esses balões possuem um intervalo infinito de 

tamanhos, mas com cada balão tendo porosidade P semelhante ao do corpo a 

ser analisado. Assume-se que os balões muito finos podem preencher 

totalmente todos os interstícios entre os balões maiores de tal forma que a 

única porosidade na amostra reconstruída deve-se a um poro centrado em 

cada balão. Assume-se também que a pressão aplicada a esta amostra 

reconstruída é uniformemente distribuída em torno de cada poro nos balões, de 
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modo que as deformações podem ser rigorosamente calculadas para a 

obtenção dos módulos de compressão e os módulos de cisalhamento 

calculados ou estimados, pelos quais os módulos de Young e as razões de 

Poisson podem, pelo menos, ser restringidos. 

 Para as propriedades elásticas, há a questão básica da extensão dos 

efeitos das concentrações de tensão e, ao menos que houvesse deformação 

plástica local em alguns casos (por exemplo, nos metais, em plásticos e em 

cerâmicas a altas temperaturas) e não em outros (no caso das cerâmicas em 

geral nos seus intervalos de temperatura de trabalho), deveria não haver 

efeitos intrínsecos de concentrações de tensão nas propriedades elásticas uma 

vez que essas permanecem lineares  para altos níveis de resistências teóricas. 

Contudo, as concentrações de tensão continuam sendo importantes para os 

modelos de porosidade – propriedades elásticas devido em parte ao fato das 

concentrações de tensão parecem ser um fator lógico em algumas 

propriedades mecânicas, especialmente resistências. Mas, mesmo para essas 

propriedades onde as concentrações de tensão são isoladas, e com isso torna-

se uma situação mais fácil, há três questões básicas referentes à aplicabilidade 

das concentrações de tensão: 

 

1) Não há concentrações de tensão para tensões paralelas com poros 

cilíndricos alinhados de qualquer forma de seção transversal. Entretanto, há 

uma redução nas propriedades, em proporção à redução de área, apesar 

da ausência de tais concentrações. Isto permite uma base de área para 

modelagem e seriamente questiona uma função de controle de 

concentrações de tensão; 

2) A questão de se a concentração de tensão média máxima ou integrada é 

muito importante. Enquanto a concentração máxima é importante, há 

componentes compressivos que reduzem muito as concentrações médias; 

3) O fato de que os picos de concentrações de tensão variam 

significantemente com o estado de tensão, por exemplo, eles são menores 

partindo de flexão uniaxial para tensão verdadeira, para tensão biaxial e 

para compressão uniaxial. 
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 Segundo Rice (1996), várias análises foram realizadas e constatou-se 

que não há evidência que os efeitos da porosidade variam com diferentes 

concentrações de tensão de diferentes estados de tensão. De fato, em um 

caso de efeitos da porosidade nas propriedades mecânicas dependerem 

possivelmente do estado da tensão, isto é, resistência à tração versus 

resistência à compressão, as tendências são opostas àquelas para correlação 

com concentrações de tensão. Assim, apesar de baixas concentrações de 

tensão em carregamento compressão versus tração, o último dá uma igual ou 

maior dependência da porosidade. Além disso, enquanto há alguma correlação 

entre as concentrações de tensão nos poros e dependência da porosidade nas 

propriedades elásticas, há desvios significativos, onde o modelo da área sólida 

mínima fornece resultados mais consistentes. De modo geral, os modelos 

baseados em tensão não têm mostrado direção para porosidades mistas ou de 

diferentes tamanhos, além de mostrar menos precisão para compósitos, no 

qual o modelo foi desenvolvido. 

 

3.7.2. Modelos da área sólida mínima: 

 

 A transição de porosidade aberta – fechada não é particularmente 

importante para as propriedades mecânicas e condutivas, mas é crítica para 

aplicações baseadas na superfície de área, fluxo e permeabilidade. Os valores 

de porosidade fechada (PC) são de larga importância para todas as aplicações 

(RICE, 1998). 

 Uma questão básica, mas que raramente é abordada, é que os 

parâmetros úteis para propriedades dependem da característica da porosidade. 

Parâmetros como a quantidade ou grau de porosidade aberta e fechada, o 

número de coordenação, tamanho e forma dos poros e área sólida mínima são, 

em geral, sugeridos para a realização de trabalhos e, até meados de 1996, 

ainda não havia uma avaliação sistemática de quais desses eram parâmetros 

práticos e apropriados. Contudo, a utilização de modelos idealizados (isto é, 

corpos de empilhamento regular de partículas ou poros esféricos uniformes) 
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mostra que desses parâmetros, apenas os da área sólida mínima e forma de 

poro abrangem todas as características necessárias (RICE, 1996). A Figura 9 

mostra esquematicamente a razão e definição da área sólida mínima (MSA). 

 

 

Figura 9 – Ilustração esquemática da razão e definição da área sólida mínima 

(MSA). (A) mostra uma amostra uniforme em que uma tensão uniforme ou fluxo 

de elétrons ou fonons incide sobre ele; (B) mostra uma amostra com poros 

isolados (com manchas) onde a área sólida mínima é definida, e claramente é 

o fator principal que controla a transmissão de tensão ou fluxo; (C) e (D) 

mostram, respectivamente, a MSA para amostras idealizadas respectivamente 

de partículas esféricas uniformes conectadas e uma espuma idealizada (as 

áreas com manchas são os poros) (RICE, 1996). 

 

 A área de seção transversal sólida normal à direção de referência deve 

claramente correlacionar-se com muitas propriedades mecânicas, bem como 

com aquelas de condução através da fase sólida e tanto a área sólida mínima 

quanto à sólida média devem ser consideradas (que são as mesmas para a 

direção de referência normal a seções transversais de poros prismáticos e 

cilíndricos, por exemplo). Entretanto, geralmente assume-se que as áreas de 

seção transversal de interesse e controle são a área sólida mínima, ao invés da 

área sólida média. Vários modelos têm sido desenvolvidos ao longo dos anos 

para diversas geometrias idealizadas de poros, assumindo que as 

propriedades mecânicas correlacionam-se diretamente com as áreas sólidas 

mínimas calculadas (devido a geometria, assumindo-se poros de tamanho, 

forma e empilhamento uniformes da forma selecionada). 
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3.8. Modelagem dos efeitos da porosidade e micro-trinca nas 

propriedades físicas: 

 

 A modelagem dos efeitos da porosidade nas propriedades físicas é um 

assunto extenso e complexo devido à grande diversidade de caráter de poro. 

Enquanto há uma variedade de aproximações de modelagem para as quais 

não se pode categorizar perfeitamente, muitos modelos podem ser vistos como 

sendo predominantemente em uma das três categorias: 1) totalmente empírica, 

2) mecânica e 3) geométrica, especialmente aqueles baseados na área sólida 

mínima (MSA). 

 O primeiro dos três grupos de desafios em avaliar os modelos de 

porosidade é o seu número e diversidade. O segundo grupo trata das 

incertezas e variações na aplicabilidade dos modelos, uma vez que muitos 

modelos, especialmente os mecânicos, são modificados ou aplicados de uma 

forma para um propósito particular tendo pouca ou nenhuma relação para 

aquela de sua derivação. O terceiro desafio é que a qualidade dos dados 

versus os modelos que devem ser avaliados é freqüentemente não tão bom 

quanto eles deveriam aparentar, por exemplo, baseado no seu espalhamento, 

devido a erros sistemáticos e desprezados (principalmente provenientes da 

heterogeneidade e anisotropia). Assim, é essencial que as avaliações sejam 

baseadas em comparações compreensivas de dados com modelos individuais, 

cujos ajustes são, por sua vez, comparados (RICE, 1998). 

 Inicialmente, a avaliação da dependência da porosidade em relação às 

propriedades elásticas foi primeiramente empírica, com trabalho substancial em 

materiais metálicos. O gráfico das propriedades em função da densidade era 

um procedimento comum para ganhar discernimento sobre os efeitos da 

porosidade e para extrapolação para outros regimes de porosidade. As 

utilizações da densidade relativa (percentual ou fração da densidade teórica) 

ou o percentual da fração volumétrica da porosidade (P) são preferíveis uma 

vez que todos os gráficos são normalizados para uma escala de 0 a 1. 

Similarmente, confeccionar um gráfico do percentual ou fração da propriedade 
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relativa para seu valor em P=0 (se conhecido com suficiente exatidão) é 

também útil. 

 O uso de gráficos lineares é útil porque o intervalo de baixa porosidade 

freqüentemente varia, pelo menos aproximadamente, de forma linear; 

entretanto, muitos dados sob intervalos de P muito grandes (especialmente 

com níveis muito altos de P) mostram substancial diminuição não linear da 

propriedade com o aumento da porosidade. Assim, gráficos do tipo 

semilogaritmo do logaritmo da propriedade absoluta ou relativa em função de P 

em uma escala linear nos dá uma linha reta para níveis muito altos de P do que 

os gráficos lineares (freqüentemente o intervalo completo de P comumente 

investigado, por exemplo, para P<0,5). O uso desses tipos de gráfico e a 

relação exponencial resultante, e
-bP

, onde b é a inclinação do semi-log da 

dependência da propriedade sob o intervalo inicial de porosidade para 

linearidade em um gráfico do tipo semi-log foi primeiro mostrado por Duckworth 

na discussão do artigo de Ryskewitch sobre resistência à compressão em 

aluminas e zircônia porosas (RICE, 1998). 

 Gráficos do tipo log – log de propriedades versus porosidade têm sido 

também comumente utilizados, de novo baseado inicialmente em uma base 

puramente empírica, uma vez que eles também permitem apresentação fácil de 

um intervalo largo de dados. Tais gráficos são também comumente lineares, 

(para o intervalo comum de P), levando a relações para a dependência da 

porosidade da forma (1 - AP)
n
, que também é a forma comum para vários 

modelos mecânicos e de outros tipos. Geralmente, A é considerado como 1, 

mas mais recentemente tem sido freqüentemente tomado como 1/PC. Há três 

conclusões com o uso dos gráficos log – log: 

 

1. Extrapolação precisa para P=0, ou em P ou P/PC=1 (dependendo 

se a abscissa é P ou P/PC, ou 1-P ou 1-P/PC), uma vez que tais 

gráficos nunca vão para o zero; 

2. Eles seriamente obscurecem a transição para valores de PC (em 

parte por causa de 1); 
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3. Eles são de uso duvidoso em interpolação entre vários modelos 

(em parte porque gráficos log – log sob substanciais intervalos de 

P não são lineares). 

 

4. MÉTODOS DE CONFECÇÃO DE CORPOS CERÂMICOS: 

 

 Os processos de modelagem transformam o sistema não consolidado de 

alimentação de matéria-prima em um corpo coerente e consolidado, com 

microestrutura e geometria particulares e a escolha de um desses processos é 

muito dependente da forma, tamanho e tolerâncias dimensionais do produto, 

das suas características microestruturais, níveis de reprodutibilidade requeridos 

e considerações de investimento e produtividade. Outras considerações 

incluem característica da superfície após moldagem, requisitos de moldagem 

ou corte, energia necessária para o processo e segurança (REED, 1986). Entre 

os principais métodos de conformação, estão os processos de prensagem 

(prensagem uniaxial a seco, prensagem por rolos, etc.), de moldagem plástica 

(extrusão, injeção, etc.), de fundição (slip-casting, tape casting, etc.) e de 

moldagem por polimerização molecular (processo sol – gel, deposição de vapor 

químico, etc.). Neste trabalho serão citados apenas os processos de 

conformação mais utilizados em processamento cerâmico. 

 

4.1. Prensagem: 

 

 A prensagem é a operação simultânea de conformação e compactação de 

um pó ou material granulado (massa) contida no interior de uma matriz rígida 

ou de um molde flexível, através da aplicação de pressão (REED, 1986). O pó 

é, então, comprimido até um volume muito pequeno quanto possível, através 

da aplicação de pressão, onde se obtém dois efeitos: empacotamento e 

agregação das partículas (VAN VLACK, 1973). 

 Há duas grandes modalidades de prensagem: a prensagem uniaxial a 

seco e a prensagem isostática. Na primeira, que é um método fundamental 

para a produção de componentes cerâmicos de alta qualidade, a compactação 
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de pó seco fracamente granulado se realiza em uma matriz rígida, por 

aplicação de pressão na direção axial, através de punções rígidos (LEWIS JR., 

1996). Os defeitos mais comuns em compactos prensados a seco são 

laminação e capeamento das extremidades, que são causados por tensões 

produzidas por retorno diferencial na ejeção das peças (REED, 1986). 

 A prensagem isostática é utilizada para a confecção de corpos cerâmicos 

com uma dimensão alongada, formas complexas ou com grande volume que 

não podem ser facilmente prensados a seco, onde a compactação do pó se dá 

no interior de um molde flexível, sobre o qual atua um fluido pressurizado. Este 

procedimento assegura uma distribuição homogênea da pressão sobre a 

superfície do molde. As principais vantagens desta técnica são: a obtenção de 

peças com uma distribuição de compacidade praticamente homogênea, grande 

versatilidade de formas e baixo custo do molde, enquanto que as principais 

desvantagens são: a excessiva duração do ciclo de prensagem, a dificuldade 

de se automatizar a operação e o elevado custo de mão-de-obra.  

 Quando o volume de pó ou material granulado contido no molde é 

submetido a uma tensão de compressão suficientemente elevada podem 

acontecer os seguintes fenômenos, trocas ou processos: 

 

a) uma consolidação permanente do material, ou seja, uma compactação 

maior do corpo, que persiste depois da retirada da carga; 

b) uma compressão elástica das partículas, ligantes e lubrificantes líquidos, 

bem como do gás presente no corpo; 

c) um fluxo de líquidos e gases através dos poros do corpo por fluxo viscoso 

devido aos gradientes de pressão estabelecidos ao longo dos distintos 

pontos da peça; 

d) se a prensagem é uniaxial, a fricção entre partículas e entre estas e as 

paredes do molde provoca uma distribuição heterogênea da pressão de 

compactação no volume do material (AMORÓS ALBARO, 2000). 

 Biasini et al. (1997), em estudo sobre a fabricação e caracterização de 

corpos porosos de alumina confeccionados por prensagem isostática a quente, 

mostraram que os diâmetros dos poros ficaram em um intervalo de escala 
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nanométrica ( aproximadamente de 80 a 100 nm), e que estes podem ser 

utilizados como filtros, uma vez que suas propriedades mostraram-se 

satisfatórias para tal uso. 

 

4.2. Processos sol – gel: 

 

 Segundo Reed (1986), o processo sol – gel consiste na mistura de 

partículas coloidais ou moléculas em uma suspensão (sol) com um líquido, o 

que causa a união destas em uma rede contínua, chamado gel. A 

polimerização restringe grandemente a difusão química e a segregação. O gel 

é, então, calcinado e moído para formar um pó. Uma nova técnica tem sido 

utilizada para a confecção de corpos cerâmicos complexos: gelcasting. Este 

consiste em um método de novelo de moldagem. Wang et al. (1997) mostraram 

que é possível obter cerâmicas porosas através deste método, com valores 

significativos de porosidade e densidade relativa. 

 

5. PROPRIEDADES MECÂNICAS 

 

 Todo projeto de engenharia necessita, para tornar-se viável, de um 

conhecimento amplo das características, propriedades e comportamento dos 

materiais de engenharia (GARCIA, SPIM, SANTOS, 2000). O comportamento 

mecânico de qualquer material utilizado em engenharia é função de sua 

estrutura interna e de sua aplicação em projeto, onde os processos de 

conformação da matéria-prima dependem da estrutura interna apresentada 

antes de cada etapa de processamento, alterando, assim, de forma progressiva 

a forma e a estrutura do material. Consequentemente, isto implicará em 

propriedades particulares após o término da etapa de fabricação, decorrentes 

das características originais da matéria-prima modificadas durante cada etapa 

de processo para atingir as especificações desejadas pelo projetista (GARCIA, 

SPIM, SANTOS, 2000). Uma ferramenta importante para análise de falhas é a 

fractografia, que significa, segundo Dusza e Steen (1999), fracto – fratura e 

grafia – tratamento descritivo. Esta vem sendo muito útil para os estudiosos de 
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materiais cerâmicos e de ciência de materiais para um melhor entendimento da 

mecânica de fratura. 

 As propriedades mecânicas são determinadas através de ensaios 

mecânicos, que reproduzem o comportamento do material quando submetido a 

esforços em função de tensões e / ou deformações. É válido lembrar que há 

duas finalidades importantes na execução dos ensaios mecânicos: a) permitir a 

obtenção de informações rotineiras do produto (no recebimento de materiais de 

fornecedores, por exemplo) e b) desenvolver novas informações sobre os 

materiais (no desenvolvimento de novos materiais, processos, etc.). Entre as 

principais propriedades dos materiais, pode-se citar as resistências à tração, 

flexão e compressão, elasticidade, dureza, etc. (GARCIA, SPIM, SANTOS, 

2000). Quando os materiais são cerâmicos ou vidro, os projetistas devem ter 

em mente o comportamento de fratura destes, uma vez que eles apresentam 

comportamento de material frágil (CRANMER, RICHERSON, 1998). Tal 

comportamento em temperatura ambiente se dá porque não há nenhum 

mecanismo que permita propagação de trincas gerais ou localizadas. A 

fragilidade de cerâmicas cristalinas em baixas temperaturas é uma 

conseqüência da forte ligação covalente de muitas cerâmicas, ou da falta de 

um número suficiente de sistemas de deslizamento independentes para 

movimentos de discordâncias, o que acarreta em falta de plasticidade (QUINN, 

1991). 

 

5.1  Compressão: 

 

 Segundo Garcia et al. (2000), o ensaio de compressão é a aplicação de 

carga compressiva uniaxial em um corpo-de-prova. Os resultados de ensaio 

são influenciados pela temperatura, velocidade de deformação, anisotropia do 

material, tamanho do grão, percentagem de impurezas e condições ambientais. 

Esse tipo de ensaio é basicamente utilizado nas indústrias de construção civil e 

de materiais cerâmicos. 

 A resistência de materiais cerâmicos medida por compressão é muito 

maior que a medida por tração, e por isso, a resistência à tração é geralmente 
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citada como o parâmetro crítico para projeto. Entretanto, há uma infinidade de 

aplicações como, por exemplo, componentes biocerâmicos para reposição de 

ossos, blindagem, etc., onde o modo dominante de carga é a compressão 

(CRANMER, RICHERSON, 1998). Medidas de resistência à compressão 

também são necessárias para o desenvolvimento de entendimentos 

fundamentais dos aspectos micromecânicos e estatísticos da falha por 

compressão. A alta resistência à compressão das cerâmicas é uma 

conseqüência da resistência do material ao fluxo plástico e à intensidade de 

defeitos sob tensão de compressão. O fato que as cerâmicas falham como um 

todo sob compressão é resultado da distorção do campo de tensão na 

vizinhança imediata à extremidade de um defeito. Esta distorção causa uma 

concentração de tensão de tração que, para defeitos com a pior orientação      

(-30º para o eixo de tensão), é um oitavo da concentração se o corpo de prova 

é carregado sob tração (QUINN, 1991). A falha por compressão envolve a 

união de defeitos na forma de micro-trincas e micro-vazios, que se propagam 

por mecanismos ora de crescimento, ora de interrupção. Para materiais 

cerâmicos testados em temperatura ambiente, este defeito pode ser gerado por 

microplasticidade surgindo por dobramento ou escorregamento (CRANMER, 

RICHERSON, 1998). 

 Os testes de compressão aparentam ser fáceis de realizar. No caso de 

teste uniaxial, a tensão de compressão σC é dada simplesmente pela carga 

aplicada P dividida pela área de seção transversal A. Porém, é extremamente 

difícil medir a resistência à compressão com precisão porque leves 

desalinhamentos podem criar tensões de flexão, e efeitos de carregamento 

final podem causar tensões de tração que causam fratura (QUINN, 1991). 

Fontes potenciais de erro podem aparecer através de: (a) desalinhamento 

entre o bloco de carga e o tamanho do corpo de prova; (b) desalinhamento 

entre o bloco de carga e deformação do corpo de prova; (c) irregularidades do 

corpo de prova e (d) carregamento excêntrico. Os erros de (a) até (c) levam a 

geração de altas tensões nas extremidades do corpo de prova, o que pode 

promover falhas na seção não medida, enquanto que o erro (d) causa não 

uniformidade na tensão da seção medida (CRANMER, RICHERSON, 1998). 
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Para a alumina em corpos densos, o valor da resistência à compressão é 

mostrado na Tabela IV. Miyayama et al. analisaram cinco aluminas, onde duas 

possuíam o mesmo grau de alumina alfa. 

 

Tabela IV – Valores de resistência à compressão para alumina em diferentes 

graus de pureza (MIYAYAMA ET AL., 1991). 

Quantidade de αααα - Al2O3 (%) 
Propriedade 

99,9 99,9 99,5 96,0 90,0 

Resistência à 

compressão 

(MPa) a 25ºC 

206 310 262 193 220 

 

 Le Huec et al. (1995) estudaram a influência da porosidade na 

resistência mecânica da hidroxiapatita sob compressão, mostrando que a 

resistência de ruptura à compressão é inversamente proporcional a quantidade 

de poros, ou seja, quanto mais porosa a amostra, menor a resistência de 

ruptura à compressão. Rice (1998) mostra que, para vários tipos de cerâmica 

(alumina, zircônia, Sílica, etc.), a medida que o volume percentual de 

porosidade aumenta, há uma diminuição na resistência à compressão das 

amostras. Em estudo sobre a formação de alumina porosa com poros 

orientados, Ding et al. (2002) mostraram que, para aluminas porosas 

fabricadas através do método de espuma com o sistema sol – gel para tentar 

formar poros orientados, a resistência à compressão aumenta à medida que se 

aumenta a temperatura de sinterização. Em estudo sobre a síntese e 

propriedades de nanocompósitos de Si3N4 / SiC, Yang et al. (2002) mostraram 

que a resistência à compressão para essas amostras é aproximadamente duas 

vezes maior que a resistência à flexão e que as amostras muito porosas 

apresentam comportamento de deformação pseudoplástico sob compressão 

uniaxial. 

 

5.2. Flexão: 
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 Segundo Garcia et al. (2000), o ensaio de flexão consiste na aplicação 

de uma carga crescente em determinados pontos de uma barra com geometria 

padronizada. Neste ensaio, mede-se o valor da carga em função da 

deformação máxima, sendo muito utilizado pela indústria cerâmica, pois 

fornece dados quantitativos da deformação desses materiais, quando sujeitos a 

cargas de flexão. Os resultados fornecidos pelo ensaio de flexão podem variar 

com a temperatura, velocidade de aplicação da carga, defeitos superficiais e 

características microscópicas, e também com a geometria da seção transversal 

da amostra. O ensaio de flexão para cerâmicas apareceu como teste 

alternativo para o teste de tração, uma vez que este apresenta dificuldades de 

execução, tais como a necessidade de garras sem mandíbulas para não 

quebrar os corpos de prova, preparação de corpos de prova suficientemente 

longos, etc. (QUINN, 1991). 

 O teste de flexão pode ser realizado de várias formas: flexão com anéis 

concêntricos, flexão biaxial ball-on-ring, flexão uniaxial em três e quatro pontos 

(RICE, 1998). Os testes de flexão uniaxial são largamente utilizados, 

especialmente em quatro pontos para corpos de prova retangulares, que é 

muito útil para o início do desenvolvimento de materiais cerâmicos, por ter 

vantagens para estudos microestruturais. Os testes de flexão em quatro pontos 

avaliam as variações microestruturais e de outros tipos em corpos de prova, 

quando tensiona volumes e áreas superficiais destes, o que o torna melhor 

para projetos, uma vez que tal teste é útil para refletir os efeitos das 

extremidades microestruturais na resistência, em vez da microestrutura média. 

O teste de flexão em três pontos pode dar uma visão dos efeitos de 

microestruturas uniformes e de intervalos mais amplos, através da utilização de 

amostras muito pequenas e tensionando menores volumes e áreas dos corpos 

de prova (RICE, 1998). O principal problema é assegurar o alinhamento correto 

das farras e a aplicação da carga de modo a evitar torção ou empeno do corpo 

de prova (KIRCHNER, 1979). 

 As principais fontes de erro podem ser: (a) corpos de prova com 

distorção pós-sinterização; (b) desalinhamento entre as distâncias dos apoios 

inferiores e os pontos de aplicação de carga (no caso de flexão em quatro 
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pontos); (c) geração de torque apreciável agindo sobre o corpo de prova, 

causado por linhas de carga aplicadas de forma não-uniforme, linhas de carga 

não paralelas ou se o corpo de prova estiver girado ao longo do seu 

comprimento (CRANMER, RICHERSON, 1998). Outro fator que afeta a 

resistência à flexão de materiais cerâmicos é o acabamento da superfície do 

corpo de prova. Fernandes et al. (1989a) mostraram que, para seis tipos de 

acabamento, a resistência à flexão variou significantemente para corpos de 

prova. 

 Vários artigos mostram a relação entre densidade aparente, porosidade 

e resistência à flexão. Southern (1991) mostra a relação entre densidade 

aparente, temperatura de sinterização e resistência à flexão, onde para as 

temperaturas de 1500ºC e de 1600ºC, a medida que a densidade aparente 

diminui (maior porosidade), a resistência à flexão também diminui. Dorey et al. 

(2002), em estudo sobre o efeito da distribuição de poros com corpos de prova 

de alumina contendo uma distribuição não homogênea de poros, mostraram 

que para um maior valor de fração de porosidade, menor a resistência à flexão. 

Yang et al. (2003), em estudo sobre o efeito da porosidade e de Yb2O3 como 

aditivo de sinterização para corpos cerâmicos de Si3N4, mostraram que a 

resistência à flexão diminui a medida que a densidade relativa diminui. Em 

trabalho sobre a incorporação de produtos orgânicos a corpos cerâmicos para 

produzir cerâmicas porosas, Dutra e Araújo Pontes (2002) obtiveram valores 

baixos de resistência à flexão a medida que foi incorporado um percentual 

maior de pó de madeira, ou seja, através do aumento da quantidade e tamanho 

de poros com o aumento do produto orgânico. A Tabela V mostra os valores de 

resistência à flexão para aluminas densas com várias quantidades de alumina 

alfa. 

 

Tabela V – Valores de resistência à flexão em temperatura ambiente para 

aluminas com vários graus de pureza (MIYAYAMA ET AL., 1991). 

Quantidade de αααα - Al2O3 (%) 
Propriedade 

99,9 99,9 99,5 96,0 90,0 

Resistência 282 551 379 358 337 
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à Flexão a 

25ºC (MPa) 

 

5.2.1. Flexão com anéis concêntricos: 

 

 Há duas classes de teorias para a resistência de materiais frágeis sob 

tensões biaxiais, sendo uma derivada da teoria de falha de Griffith, que assume 

a presença de defeitos em uma superfície especificada, e a outra de classe 

estatística. Porém, a última falha quando tenta especificar a natureza do defeito 

(GIOVAN E SINES, 1979). 

 A distribuição de tensão pode ser gerada por tensões uniaxiais e 

equiaxiais, onde a tensão uniaxial é obtida através de carregamento em um 

prato com flexão em quatro pontos, enquanto que a tensão equiaxial é obtida 

através do carregamento de um disco com anéis concêntricos. Este método é o 

mais utilizado para materiais porosos porque em um campo de tensão 

equiaxial, mais defeitos (vazios, poros, etc.) são tensionados que em tensões 

uniaxiais, onde apenas aqueles defeitos aproximadamente transversais à 

tensão uniaxial são altamente tensionados. Assim, a probabilidade de que mais 

que uma falha ser severamente tensionada é muito maior sob tensão biaxial 

que sob tensão uniaxial (GIOVAN E SINES, 1979). 

 

5.3. Dureza: 

 

 Segundo Garcia et al. (2000), o ensaio de dureza consiste na impressão 

de uma pequena marca feita na superfície da peça pela aplicação de pressão 

com uma ponta de penetração. Já para Amin (1991), dureza é um meio de 

especificar a resistência do material à deformação, formação de sulcos e 

erosão e é uma propriedade importante para aplicações de engenharia que 

precisam de boa resistência tribológica. A medida da dureza do material ou da 

dureza superficial é dada como função das características da marca de 

impressão e da carga aplicada em cada tipo de ensaio de dureza realizado. 

Para os materiais cerâmicos, dois tipos de ensaios podem ser realizados: 
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microdureza Vickers e microdureza Knoop. O ensaio de microdureza Vickers, 

também conhecido como teste de dureza de pirâmide de diamante, utiliza um 

penetrador padronizado de pirâmide de diamante de base quadrada e com um 

ângulo de 136º entre faces opostas. A dureza Vickers é uma das muitas 

propriedades que são utilizadas para caracterizar cerâmicas avançadas e é 

menos influenciada pelo nivelamento, paralelismo e acabamento da superfície 

do corpo de prova do que a dureza Knoop, embora esses parâmetros devam 

ser considerados (ASTM C1327, 1999). As impressões Vickers são muito mais 

prováveis de causar trincas em cerâmicas avançadas do que as impressões 

Knoop, onde as trincas podem influenciar a medida de dureza por alterar 

fundamentalmente os processos de deformação que contribuem para a 

formação da impressão. A microdureza Vickers é calculada de acordo com a 

equação 11. 

 









=

2
8544,1

d

P
HV  (11) 

 

onde P é a carga aplicada, em kgf e d é o comprimento médio das diagonais da 

impressão, em milímetros. Já a dureza Knoop utiliza um penetrador de 

diamante na forma de uma pirâmide alongada (com ângulos de 172º30’ e 

130º), que provoca uma impressão no local onde a diagonal maior e a diagonal 

menor apresentam uma relação de 7:1 e a profundidade da impressão é cerca 

de 1/30 da diagonal maior (GARCIA, SPIM, SANTOS, 2000). Para cerâmicas 

avançadas, a impressão Knoop é freqüentemente preferida que a impressão 

Vickers, uma vez que o comprimento da diagonal maior é 2,8 vezes maior que 

a diagonal da Vickers para a mesma carga e há menos problema de trincas 

(ASTM C1326, 1999). Por outro lado, a ponta mais delgada da impressão 

Knoop é mais difícil de discernir precisamente, especialmente em materiais 

com baixo contraste e pode ser útil na avaliação de durezas de coberturas. A 

microdureza Knoop é calculada através da equação 12. 

 

2229,14
d

PHK =  (12) 
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onde P é a carga, em kgf, e d é o comprimento da diagonal maior do 

penetrador, em milímetro. 

 Vários artigos mostram a importância da utilização da microdureza na 

caracterização de cerâmicas avançadas, uma vez que esta ajuda a caracterizar 

a resistência à deformação, densificação e fratura do material. Sathiyakimar e 

Gnanam (2003), em estudo sobre a influência de aditivos na densidade, 

microestrutura e propriedades mecânicas da alumina, mostraram que a 

tenacidade à fratura, calculada através da trinca obtida por penetração Vickers, 

aumenta significantemente para corpos de prova de alumina com aditivos em 

temperaturas de sinterização menores do que para corpos de prova apenas de 

alumina. Já Du et al. (2001), em estudo sobre o processamento e 

caracterização de fios de alumina por processo de formação controlada de 

fratura, mostraram que a diminuição na microdureza Vickers foi atribuída a 

poros residuais na região de interface / borda devido à tensão localizada no 

vértice do poro, o que tornou a penetração facilmente estendida sob baixa 

carga. Acchar et al. (2001), em estudo sobre o efeito do Y2O3 na densificação e 

propriedades mecânicas de compósitos de alumina – carbeto de silício, 

mostraram que a dureza melhorou quando a temperatura de sinterização foi 

aumentada; contudo, com o aumento da quantidade de NbC não resultou em 

qualquer melhoria significante na dureza. Observação semelhante foi feita por 

Sathiyakumar e Gnanam (2002), quando estudaram a influência de MnO e TiO2 

na densificação, microestrutura e propriedades mecânicas da alumina. Foi 

observado que a dureza aumentou à medida que a temperatura de sinterização 

aumentou e que, para a adição de MnO, até 0,5% houve uma diminuição na 

dureza, aumentando após concentração de 1,0% em massa. Esse aumento foi 

atribuído à formação de uma fase secundária na fase intergranular, na forma 

de camadas contínuas. Chiba et al. (2002), em trabalho sobre o efeito da 

adição da alumina em biocompósitos de hidroxiapatita, mostraram que, a 

medida que aumenta a concentração de alumina em volume, para três 

temperaturas de sinterização, há uma diminuição na densidade relativa e 

microdureza Vickers dos corpos de prova. 
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5.4. Módulo de Young, módulo de cisalhamento e razão de Poisson: 

 

 Segundo Callister Jr. (2000), o módulo de Young, também conhecido 

como o módulo de elasticidade, é a razão entre a tensão e a deformação 

quando a deformação é totalmente elástica; é também uma medida de rigidez 

do material. O comportamento elástico tensão – deformação para os materiais 

cerâmicos quando se utiliza do ensaio de flexão é semelhante ao apresentado 

para os metais submetidos a ensaios de tração: existe uma relação linear entre 

a tensão e a deformação. A Figura 10 mostra o comportamento típico tensão – 

deformação até a fratura para a alumina e para o vidro. 

 

 

Figura 10 – Comportamento típico tensão –deformação até a fratura para o 

óxido de alumínio e o vidro (CALLISTER JR., 2000). 

 O módulo de cisalhamento, também conhecido como módulo de rigidez, 

é a razão entre a tensão e a deformação, quando a deformação é totalmente 

elástica. É obtida através da inclinação do gráfico tensão – deformação, 

semelhantemente ao módulo de elasticidade. Já o coeficiente de Poisson 

(também chamado razão de Poisson), segundo Callister Jr. (2000), é definido, 
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para a deformação elástica, a razão negativa entre as deformações lateral e 

axial que resulta da aplicação de uma tensão axial. A Tabela VI mostra os 

valores dos módulos de elasticidade e rigidez e coeficiente de Poisson para 

aluminas com diferentes quantidades percentuais de alumina alfa. 

 

Tabela VI – Valores de módulo de elasticidade, módulo de rigidez e coeficiente 

de Poisson para aluminas com diferentes percentuais de alumina alfa 

(MIYAYAMA ET AL.,1991). 

Quantidade de αααα - Al2O3 (%) 
Propriedades 

99,9 99,9 99,5 96,0 90,0 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

393 366 372 303 275 

Módulo de 

Rigidez (GPa) 
162 158 151 124 117 

Coeficiente 

de Poisson 
0,22 0,22 0,22 0,21 0,22 

 

 Ding et al. (2001), em estudo sobre as propriedades mecânicas dos 

compósitos de Al18B4O33 com 6061 Al recobertos com alumina, mostraram que 

a introdução de coberturas a base de alumina aos compósitos produz um 

aumento no módulo de elasticidade, sendo que os compósitos recobertos com 

alumina alfa apresentaram maior módulo de elasticidade do que aqueles 

recobertos com alumina gama. Já Asmani et al. (2001) mostraram a influência 

da porosidade sobre o módulo de elasticidade e sobre o coeficiente de Poisson 

em cerâmicas a base de alumina, onde ficou caracterizado que, quanto maior a 

porosidade, menores os respectivos valores. Em trabalho sobre o efeito do 

agrupamento de poros nas propriedades de cerâmicas, Dorey et al. (2002) 

mostraram que houve uma diminuição no módulo de elasticidade muito maior 

do que o esperado para amostras de alumina contendo uma distribuição 

homogênea de poros. Em estudo sobre a evolução do tamanho de defeitos e 

resistência em aluminas porosas durante a sinterização, Flinn et al. (2000) 
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mostraram que durante o estágio inicial da sinterização o módulo de 

elasticidade aumenta sem uma densificação significante, ou seja, quanto mais 

poroso o corpo cerâmico (menos denso), menor o módulo de elasticidade. Há, 

também, vários trabalhos de modelagem matemática com relação às 

propriedades elásticas de cerâmicas porosas. Robert e Garboezi (2000), por 

exemplo, realizaram um estudo sobre as teorias empíricas da dependência do 

módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson baseado em um estudo de 

cálculos utilizando o método de elementos finitos, mostrando que a 

comparação de dados experimentais com alguns resultados computacionais 

pode ser uma ferramenta importante, uma vez que, como os resultados do 

método de elementos finitos correspondem a uma estrutura conhecida, é 

possível explicar variações em termos de características de microestruturas 

específicas. 

 

6. APROXIMAÇÕES ESTATÍSTICAS PARA MATERIAIS FRÁGEIS 

 

 Muitas das propriedades mecânicas das cerâmicas podem ser seguidas 

da dificuldade de movimento de discordâncias em suas estruturas cristalinas 

tipicamente de ligações iônicas e covalentes, onde a ausência de movimento 

de discordâncias e, consequentemente, ausência de deformação plástica, 

causa a ruptura da maioria das cerâmicas monolíticas de maneira frágil, com 

baixa energia de absorção (JOHNSON E TUCKER, 1991). Como apenas a 

deformação elástica está disponível para acomodar as tensões de 

extremidades de trincas, as condições de estabilidade de trincas são definidas 

pelo critério de Griffith / Orowan, onde a tensão de fratura é inversamente 

proporcional à raiz quadrada do tamanho do defeito. Essa relação de raiz 

quadrada inversa, combinada com os tamanhos não uniformes dos defeitos 

que são inevitáveis em materiais cerâmicos, resulta em duas observações: (a) 

observações múltiplas de resistência à fratura em amostras similares 

geralmente incluem muito de espalhamento ou variabilidade sobre a resistência 

média, e (b) a resistência média é uma função do tamanho da amostra uma 
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vez que amostras muito grandes possuem baixa resistência que amostras 

muito pequenas (JOHNSON E TUCKER, 1991). 

 Descrições quantitativas da dependência da resistência com a variação 

e tamanho dos defeitos são necessárias para componentes estruturais de 

projetos cerâmicos, a fim de prever a reprodutibilidade do componente e para 

comparar os méritos de diferentes materiais cerâmicos para uma dada 

aplicação. Uma dessas formas de descrição quantitativa é de natureza 

estatística da fratura em materiais frágeis e recaem em uma função de 

distribuição para definir a probabilidade cumulativa de falha como uma função 

de todas as variáveis dependentes que influenciam a falha (JOHNSON E 

TUCKER, 1991). Uma aproximação alternativa é caracterizar o comportamento 

de um número grande de amostras do mesmo material e usar uma 

aproximação estatística para projeto. Há diversos modelos estatísticos e 

probabilísticos propostos para a interpretação de resultados de amostras 

cerâmicas, porém a função de distribuição de Weibull é a mais utilizada 

(FERNANDES ET AL., 1989b). 

 

6.1 Distribuições de Weibull: 

 

 A distribuição de Weibull tornou-se muito popular nas descrições de 

fratura de materiais cerâmicos por uma infinidade de razões: a função é 

matematicamente simples e fácil de manusear. Mas, não menos importante, 

esta distribuição obteve sucesso em descrever muitos dados de fratura de 

vários materiais cerâmicos em investigações diferentes (JOHNSON E 

TUCKER, 1991). 

 A distribuição de Weibull, que é uma distribuição semi – empírica de dois 

parâmetros, é dada por: 

 

( ) ( ) ( )mm
xxmxf −=

−
exp

1  (13) 
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onde f (x) é a freqüência de distribuição da variável aleatória x e m é o fator de 

forma, usualmente referido como módulo de Weibull (BARSOUM, 1997). A 

Figura 11 mostra o gráfico gerado pela função de distribuição de Weibull. 

 

 

Figura 11 – Gráficos gerados pela distribuição de Weibull. (a) O efeito de m na 

forma da distribuição de Weibull. A medida que m aumenta, a distribuição 

estreita-se; (b) Truncamento da distribuição de Weibull como resultado do teste 

de ensaio (BARSOUM, 1997). 

 

 Uma vez que se trabalhe com uma distribuição de resistência, a variável 

aleatória x é definida como σ / σ0, onde σ é a tensão de falha e σ0 é o 

parâmetro de normalização. 

 

6.2. Fatores que afetam o módulo de Weibull: 

 

 Para fatores de projeto é importante ter altos valores do módulo de 

Weibull. Tal valor não deveria ser confundido com relação à resistência, uma 

vez que é possível ter uma amostra pouco resistente com um alto valor de m e 

vice versa. Por exemplo, um sólido com defeitos grandes e de tamanhos 

idênticos, seria pouco resistente mas, em princípio, exibiria m grande. É a 

uniformidade da microestrutura, incluindo falhas, tamanho de grão e inclusões 

que é crítico para obter valores grandes de m (BARSOUM, 1997). 
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 Uma das ramificações importantes da falha frágil é o fato que a 

resistência torna-se uma função do volume, ou seja, amostras muito grandes 

terão uma maior probabilidade de conter um defeito muito maior, o que, em 

termos, causará menores resistências. Claramente isto é uma importante 

consideração quando os dados obtidos nos corpos de prova, que em geral são 

pequenos, são comumentemente utilizados para o projeto de componentes 

muito grandes (BARSOUM, 1997). 
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CAPÍTULO III 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

a) Materiais 

 

- Alumina: 

 

 A alumina utilizada foi fornecida pela empresa Baikowski Mallakof, 

pertencente ao grupo Reynolds, a saber, as aluminas RC – LS , ERC e RC – 

HPT (denominadas aluminas A, B e C, respectivamente) para estudos técnicos 

na área de cerâmica avançada. As propriedades típicas de cada alumina são 

mostradas nas Tabelas VII e VIII. 

 

Tabela VII - Características químicas e físicas dos pós de Al2O3 de baixo teor 

de soda. 

TEOR DE IMPUREZAS (%) 

Pó 
Pureza 

(%) 

Densidade 

após 

queima 

(g/cm3) 

Área 

Superficial 

(m2/g) 
Na2O SiO2 Fe2O3 CaO MgO 

RC-LS 99,75 3,85
(a) 3,30 0,060 0,050 0,013 0,040 0,002 

ERC 99,8 3,92
(b) 7,5 0,050 0,035 0,015 0,035 0,002 

(a) Amostra sinterizada a 1620ºC por uma hora. 

(b) Amostra sinterizada a 1510ºC por duas horas. 

 

Tabela VIII – Características químicas e físicas do pó de Al2O3 de alta pureza. 

ANÁLISE QUÍMICA (ppm) 

Pó 
Pureza 

(%) 

Densidade 

após queima 

(g/cm3) 

Área 

Superficial 

(m2/g) 
Na Si Fe Ca Mg Zn Ga Ti 

RC-HPT 99,97 3,83
(a) 3,5 – 4,5 59 40 50 48 15 24 23 2 

(a) Amostra sinterizada a 1510ºC por duas horas. 

 



 57 

 As Figuras 12, 13 e 14 mostram as distribuições do tamanho de partícula 

das aluminas A, B e C, respectivamente, fornecidas pelo fabricante. 

 

 

Figura 12 – Distribuição do tamanho de partículas da alumina A. 

 

 

Figura 13 – Distribuição do tamanho de partícula da alumina B. 
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Figura 14 – Distribuição de tamanho de partículas da alumina C. 

 

- Produtos químicos: 

 

 Foram utilizados bicarbonato de sódio P.A. da Vetec, álcool comercial da 

Cooperalcool INPM 92,8º, água destilada e cera Licowax 520 da Clariant S/A, 

todos gentilmente cedidos pelo Laboratório de Biomateriais do Departamento 

de Engenharia Mecânica e de Produção da Universidade Federal do Ceará. 

 

b) Métodos 

 

 Foram utilizados dois métodos para a caracterização estrutural (métodos 

da esponja polimérica e da adição de cera polimérica) e outro para a 

caracterizações física e mecânica (confecção de barras por prensagem uniaxial 

com baixa pressão). Isto foi realizado devido à dificuldade de confecção de 

corpos de prova que atendessem às normas ASTM pelos métodos da esponja 

polimérica e de adição da cera polimérica. Esta prática é amplamente utilizada 

para materiais porosos. 
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- Método de preparação dos corpos de prova via esponja polimérica: 

 

 Inicialmente, as aluminas A, B e C, juntamente com o bicarbonato de 

sódio, foram misturados e peneirados em peneira ABNT com 710 µm de 

abertura. O bicarbonato de sódio foi misturado à alumina por ser um agente 

ligante e floculante. Os corpos de prova foram confeccionados através do 

método de esponja polimérica descrita por Saggio-Woyansky & Scott (1992) 

com dimensões de 20 x 17 x 17 mm3 para caracterização via microscopia 

eletrônica de varredura e difração de raios – x. Estes foram aquecidos a 550ºC, 

em rampa de aquecimento de 0,5ºC/min para a retirada da esponja polimérica 

e em seguida sinterizados a 1450ºC e 1550ºC, em rampa de aquecimento de 

5ºC/min, permanecendo em tais temperaturas durante duas horas contínuas. 

Para sinterização dos corpos de prova foi utilizado um forno Maitec de 1600ºC 

do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de 

Campina Grande. O resfriamento aconteceu naturalmente durante a noite até a 

temperatura ambiente. 

 

- Método de preparação dos corpos de prova utilizando esferas de 

cera: 

 

 Inicialmente, as aluminas A, B e C, juntamente com a cera polimérica, 

foram misturados e peneirados em peneira ABNT com 710 µm de abertura. Os 

corpos de prova foram confeccionados por prensagem uniaxial (pressão de 

40MPa) com dimensões de 12 mm de diâmetro e 10 mm de altura, contendo 

70% em volume de alumina e 30% em volume de cera para a caracterização 

via microscopia eletrônica de varredura e difração de raios - x. Em seguida, 

foram aquecidos até 550ºC em rampa de aquecimento de 0,5ºC/min e 

sinterizados a 1450ºC e 1550ºC a 5ºC/min, onde permaneceram em tais 

temperaturas por duas horas contínuas. Para sinterização dos corpos de prova 

foi utilizado um forno Maitec de 1600ºC do Departamento de Engenharia de 

Materiais da Universidade Federal de Campina Grande. O resfriamento 

aconteceu naturalmente durante a noite até a temperatura ambiente. 
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- Método de preparação de corpos de prova para os ensaios 

cerâmicos e mecânicos: 

 

 Os corpos de prova foram confeccionados com as aluminas A, B e C, 

com e sem bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio foi utilizado por ser 

ligante. Os corpos de prova foram confeccionados por prensagem uniaxial 

(pressão de 40MPa) com dimensões de 50 x 8 x 5 mm3. Após a confecção, 

foram secos a 110ºC e submetidos a ensaio de retração linear de secagem. 

Em seguida, foram sinterizados semelhantemente aos corpos de prova 

confeccionados pelo método da esponja polimérica após a retirada da esponja. 

Para sinterização dos corpos de prova foi utilizado um forno Maitec de 1600ºC 

do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de 

Campina Grande. O resfriamento aconteceu naturalmente durante a noite até a 

temperatura ambiente. 

 

- Ensaios tecnológicos para os corpos de prova cerâmicos: 

 

 Os ensaios físicos foram realizados de acordo com metodologia descrita 

por Souza Santos (1989). As características cerâmicas observadas foram: 

porosidade aparente (PA), absorção de água (AA), retração linear de secagem 

(RS), retração linear de queima (RQ) e densidade aparente (DA). Os resultados 

foram obtidos através da média aritmética de 20 corpos de prova e foram 

calculadas através das equações (14), (15), (16), (17) e (18), respectivamente. 
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 Para os ensaios mecânicos, foram utilizadas normas da ASTM. 

 Para a resistência à flexão, utilizou-se a norma ASTM C1161 – 90 (Test 

method for flexural strength of advanced ceramics at ambient temperatures). 

Para o ensaio, foi utilizada uma máquina universal de ensaios Testometric 

Micro 350, do Departamento de Engenharia de Materiais da Universidade 

Federal de Campina Grande, sendo utilizada a configuração de ensaio de 

flexão em 3 pontos. O resultado foi obtido através da média aritmética de 20 

corpos de prova. Neste ensaio, realizou-se análise estatística de Weibull, 

utilizando o programa WeibullSMITH ™, Fulton Findings (DM). Os valores de 

resistência à flexão (TRF) foram obtidos através da equação 19. 

 

22

3
)(

bh

PL
PaTRF =  (19) 

 

onde P é carga atingida no momento da ruptura (em Pa), L é a distância (em 

mm) entre os apoios do corpo de prova (40 mm, neste trabalho), b é a largura 

(em mm) do corpo de prova e h é a altura (em mm) do corpo de prova. 

 Para o ensaio de micro-dureza, utilizou-se a norma C1327 – 99 

(“Standard Test Method for Vickers Indentation of Advanced Ceramics”). Para o 

ensaio de micro-dureza utilizou-se um microdurômetro Future-Tech FM-700, do 

Laboratório de Ensaios Mecânicos do Departamento de Engenharia Mecânica 

da Universidade Federal de Campina Grande. Foram realizadas 10 

penetrações por amostra e o resultado obtido foi a média aritmética das 

penetrações realizadas. 
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 A caracterização estrutural foi realizada através de difração de raios – x 

(DRX) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

 Para análise de difração de raios – x utilizou-se um difratômetro 

convencional de dois eixos θ e 2θ para amostra policristalinas da marca Rigaku 

modelo DMAXB, do Departamento de Física da Universidade Federal do 

Ceará, operado numa potência de 40kV / 30mA com radiação incidente de Cu 

(λkα) e feixe difratado monocromatizado por um monocromador curvo de grafite. 

As amostras foram medidas num intervalo de 2θ: 20-80o no modo de varredura 

contínua com velocidade de 1/2o/min com passos de 0.02o a temperatura 

ambiente (23oC). 

 Para análise de microscopia eletrônica de varredura foi utilizado um 

microscópio eletrônico de varredura do Laboratório de Microscopia Eletrônica 

de Varredura e Difração de Raios – x do Departamento de Engenharia 

Mecânica e de Produção da Universidade Federal do Ceará. 

 A Figura 15 mostra as etapas realizadas neste trabalho. 

 

 

Figura 15 – Fluxograma detalhado das etapas realizadas neste trabalho. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

a) Ensaios tecnológicos para os corpos de prova porosos: 

 

 Os ensaios tecnológicos realizados se dividiram em 3 ensaios: a) físicos, 

b) mecânicos; e c) de caracterização estrutural. Nos ensaios cerâmicos e 

mecânicos, os resultados obtidos foram obtidos da média aritmética de 20 

corpos de prova porosos. Os resultados destes ensaios foram comparados 

com resultados de corpos cerâmicos densos por não haver trabalhos relativos 

à porosidade com alumina. 

 

- Resultados dos ensaios físicos: 

 

1. Resultados para corpos de prova confeccionados com bicarbonato de 

sódio: 

 

 Foram avaliadas as seguintes características cerâmicas para este 

ensaio: porosidade aparente, absorção de água, densidade aparente, retração 

linear de secagem e retração linear de queima. Os valores de densidade 

aparente foram comparados com os obtidos por Miyayama et al. (1991). Para 

as demais características não há valores de comparação. 

 

Porosidade aparente – os valores médios variaram de 4,10% (amostra C) a 

29,16% (amostra A) a 1450ºC; e de 1,68% (amostra C) a 17,92% (amostra A) a 

1550ºC. 

 

Absorção de água – os valores médios variaram de 1,12% (amostra C) a 

10,48% (amostra A) a 1450ºC; e de 0,44% (amostra C) a 5,56% (amostra A) a 

1550ºC. 
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Densidade Aparente – os valores médios variaram de 2,78 g/cm3 (amostra A) a 

3,67 g/cm3 (amostra C) a 1450ºC; e de 3,22 g/cm3 (amostra A) a 3,81 g/cm3 

(amostra C) a 1550ºC. Para Miyayama et al., o valor médio de densidade de 

aluminas com 96% de α-Al2O3 é de 3,72 g/cm3. 

 

Retração linear após secagem – os valores médios obtidos variaram de 0,03% 

(amostra B) a 0,13% (amostra A) a 1450ºC; e de 0,01% (amostra C) a 0,26% 

(amostra A) a 1550ºC. 

 

Retração linear após queima – os valores médios variaram de 5,11% a 14,88% 

a 1450ºC; e de 9,59% (amostra A) a 15,96% (amostra C) a 1550ºC. 

 

 A Tabela IX sumariza os resultados dos ensaios cerâmicos das três 

amostras a 1450ºC e 1550ºC. 

 

Tabela IX – Resultados obtidos para as aluminas A, B e C com bicarbonato de 

sódio sinterizadas a 1450ºC e 1550ºC. 

ALUMINAS Temperatura 

de 

sinterização 

Características 

Cerâmicas A B C 

PA (%) 29,16±0,84 16,36±2,54 4,10±0,74 

AA (%) 10,48±0,40 5,11±0,83 1,12±0,20 

DA (g/cm3) 2,78±0,03 3,21±0,20 3,67±0,03 

RS (%) 0,13±0,09 0,03±0,15 0,07±0,07 

1450ºC 

RQ (%) 5,11±0,43 12,38±0,68 14,88±0,27 

PA (%) 17,92±1,24 6,48±2,72 1,68±0,83 

AA (%) 5,56±0,44 1,83±0,81 0,44±0,22 

DA (g/cm3) 3,22±0,04 3,58±0,09 3,81±0,03 

RS (%) 0,26±0,20 0,15±0,19 0,01±0,12 

1550ºC 

RQ (%) 9,59±0,25 15,64±0,41 15,96±0,25 
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2. Resultados para corpos de prova confeccionados sem bicarbonato de 

sódio: 

 

 Foram avaliadas as seguintes características cerâmicas para este 

ensaio: porosidade aparente, absorção de água, densidade aparente, retração 

linear de secagem e retração linear de queima. Os valores de densidade 

aparente foram comparados com os obtidos por Miyayama et al. (1991). Para 

as demais características não há valores de comparação. 

 

Porosidade aparente – os valores médios variaram de 2,28% (amostra C) a 

25,36% (amostra A) a 1450ºC; e de 1,03% (amostra C) a 13,66% (amostra A) a 

1550ºC. 

 

Absorção de água – os valores médios variaram de 0,61% (amostra C) a 

8,57% (amostra A) a 1450ºC; e de 0,27% (amostra C) a 4,00% (amostra A) a 

1550ºC. 

 

Densidade Aparente – os valores médios variaram de 2,97 g/cm3 (amostra A) a 

3,75 g/cm3 (amostra C) a 1450ºC; e de 3,42 g/cm3 (amostra A) a 3,90 g/cm3 

(amostra C) a 1550ºC. Para Miyayama et al., o valor médio de densidade de 

aluminas com 96% de α-Al2O3 é de 3,72 g/cm3. 

 

Retração linear após secagem – os valores médios obtidos variaram de 0,06% 

(amostra C) a 0,07% (amostras A e B) a 1450ºC; e de 0,06% (amostras A e B) 

a 0,07% (amostra C) a 1550ºC.  

 

Retração linear após queima – os valores médios variaram de 6,97% a 16,02% 

a 1450ºC; e de 11,64% (amostra A) a 16,45% (amostra C) a 1550ºC. 

 

 A Tabela X sumariza os resultados obtidos para as aluminas A, B e C 

sem bicarbonato de sódio sinterizadas a 1450ºC e 1550ºC. 
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Tabela X – Resultados obtidos para as aluminas A, B e C sem bicarbonato de 

sódio sinterizadas a 1450ºC e 1550ºC. 

ALUMINAS Temperatura 

de 

sinterização 

Características 

cerâmicas A B C 

PA (%) 25,36±1,92 12,05±1,32 2,28±0,69 

AA (%) 8,57±0,88 3,55±0,45 0,61±0,17 

DA (g/cm3) 2,97±0,08 3,40±0,06 3,75±0,39 

RS (%) 0,07±0,12 0,07±0,14 0,06±0,08 

1450ºC 

RQ (%) 6,97±0,31 13,27±0,26 16,02±0,13 

PA (%) 13,66±1,53 2,26±0,89 1,03±1,37 

AA (%) 4,00±0,51 0,61±0,25 0,27±0,37 

DA (g/cm3) 3,42±0,06 3,74±0,07 3,90±0,06 

RS (%) 0,06±0,09 0,06±0,16 0,07±0,19 

1550ºC 

RQ (%) 11,64±0,60 16,04±0,25 16,45±0,35 

 

- Resultados dos ensaios mecânicos: 

 

1. Resultados para corpos de prova com bicarbonato de sódio: 

 

 Foram avaliadas as seguintes características mecânicas para este 

ensaio: tensão de ruptura à flexão e micro-dureza. Os valores destas 

propriedades foram comparados com os obtidos por Miyayama et al. (1991) 

para aluminas policristalinas, Southern (1991) para aluminas reativas e 

Nogueira (1992) para aluminas injetadas. 

 

Tensão de ruptura à flexão – os valores médios variaram de 17,17 MPa 

(amostra A) a 211,65 MPa (amostra C) a 1450ºC; e de 112,15 MPa (amostra A) 

a 223,75 MPa (amostra C) a 1550ºC. Para Miyayama et al., o valor médio de 

resistência à flexão para aluminas com 96% de α-Al2O3 é de 358 MPa, 

enquanto que para Southern (1991), este valor variou de 200 MPa a 601 MPa 

para amostras com densidades aparentes variando de 3,62 g/cm3 a 3,97 g/cm3, 
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em temperatura de sinterização de 1500ºC. Já para Nogueira (1992), o valor 

médio obtido foi de 268 MPa. 

 

Dureza – os valores médios obtidos variaram de 1079,35 HV (amostra A) a 

1386,55 HV (amostra C) a 1450ºC; e de 1291,12 HV (amostra A) a 1522,76 HV 

(amostra C) a 1550ºC. O valor médio obtido por Nogueira (1992) foi de 1540 

HV. 

 

 A Tabela XI sumariza os resultados obtidos para as aluminas A, B e C 

com bicarbonato de sódio sinterizadas a 1450ºC e 1550ºC. 

 

Tabela XI – Resultados obtidos para as aluminas A, B e C com bicarbonato de 

sódio sinterizadas a 1450ºC e 1550ºC. 

ALUMINAS Temperatura 

de 

sinterização 

Propriedades 

mecânicas A B C 

TRF (MPa) 17,17±4,64 39,60±10,74 211,65±25,93 
1450ºC 

HV 1079,35±202,96 1318,99±223,71 1386,55±193,40 

TRF (MPa) 112,15±27,31 122,75±30,77 223,40±29,38 
1550ºC 

HV 1291,12±263,08 1419,38±214,33 1522,76±282,32 

 

 Os gráficos das Figuras 16 a 21 mostram as análises de Weibull para as 

amostras A, B e C com bicarbonato de sódio. 
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Figura 16 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra A sinterizada a 1450ºC. 

 

 

Figura 17 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra A sinterizada a 1550ºC. 
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Figura 18 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra B sinterizada a 1450ºC. 

 

 

Figura 19 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra C sinterizada a 1550ºC. 
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Figura 20 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra C sinterizada a 1450ºC. 

 

 

Figura 21 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra C sinterizada a 1550ºC. 
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 Para as aluminas A, B e C, a 1450ºC, os valores do módulo de Weibull 

(m) variaram de 4,165991 (amostra A) a 9,879115 (amostra C). Para essas 

amostras, o valor mínimo da tensão de ruptura à flexão variou de 6 MPa 

(amostra A) a 150 MPa (amostra C), aproximadamente. Esse valor mínimo 

significa o menor valor de tensão abaixo do qual a probabilidade de falha é 

nula. 

 A 1550ºC, os valores do módulo de Weibull variaram de 4,605624 

(amostra B) a 8,609827 (amostra C). Para a tensão de ruptura à flexão, o valor 

mínimo variou de 45 MPa (amostra A) a 150 MPa (amostra C), 

aproximadamente. 

 A Tabela XII sumariza os resultados da análise de Weibull para as 

amostras A, B e C com bicarbonato de sódio. 

 

Tabela XII – Valores da análise de Weibull para as amostras A, B e C com 

bicarbonato de sódio. 

Amostras 
Temperatura 

(ºC) 

Módulo de Weibull 

(m) 
σσσσMIN (MPa) 

1450 4,165991 ≈ 6 
A 

1550 4,756401 ≈ 45 

1450 4,647457 ≈ 16 
B 

1550 4,605624 ≈ 50 

1450 9,879115 ≈ 150 
C 

1550 8,609827 ≈ 150 

 

2. Resultados para corpos de prova sem bicarbonato de sódio: 

 

Tensão de ruptura à flexão –  os valores médios variaram de 55,26 MPa 

(amostra A) a 236,54 MPa (amostra C) a 1450ºC; e de 162,10 MPa (amostra A) 

a 264,08 MPa (amostra C) a 1550ºC. Para Miyayama et al., o valor médio de 

resistência à flexão para aluminas com 96% de α-Al2O3 é de 358 MPa, 

enquanto que para Southern, este valor variou de 200 MPa a 601 MPa para 

amostras com densidades aparentes variando de 3,62 g/cm3 a 3,97 g/cm3, em 
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temperatura de sinterização de 1500ºC. Já para Nogueira (1992), o valor médio 

obtido foi de 268 MPa. 

 

Dureza – para o ensaio de dureza, os valores médios obtidos variaram de 

1284,14 HV (amostra A) a 1581,22 HV (amostra C) a 1450ºC; e de 1417,57 HV 

(amostra A) a 1815,62 HV (amostra C) a 1550ºC. O valor médio obtido por 

Nogueira (1992) foi de 1540 HV. 

 

 A Tabela XIII sumariza os resultados obtidos para as aluminas A, B e C 

sem bicarbonato de sódio sinterizadas a 1450ºC e 1550ºC. 

 

Tabela XIII – Resultados obtidos para as aluminas A, B e C sem bicarbonato 

de sódio sinterizadas a 1450ºC e 1550ºC. 

ALUMINAS Temperatura 

de 

sinterização 

Propriedades 

mecânicas A B C 

TRF (MPa) 55,26±11,21 124,41±30,20 236,54±78,05 
1450ºC 

HV 1284,14±224,59 1303,67±182,45 1581,22±202,61 

TRF (MPa) 162,10±35,44 174,79±37,89 264,08±80,77 
1550ºC 

HV 1417,57±214,23 1589,74±218,51 1815,62±209,39 

 

 

 

 As Figuras 22 a 27 mostram as análises de Weibull para as amostras A, 

B e C sem bicarbonato de sódio. 
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Figura 22 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra A sinterizada a 1450ºC. 

 

 

Figura 23 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra A sinterizada a 1550ºC. 
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Figura 24 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra B sinterizada a 1450ºC. 

 

 

Figura 25 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra B sinterizada a 1550ºC. 
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Figura 26 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra C sinterizada a 1450ºC. 

 

 

Figura 27 – Gráfico de Weibull (percentual de falha versus módulo de ruptura à 

flexão) para a amostra C sinterizada a 1550ºC. 
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 Para as aluminas A, B e C, a 1450ºC, os valores do módulo de Weibull 

(m) variaram de 3,323023 (amostra C) a 7,762686 (amostra A). Para essas 

amostras, o valor mínimo da tensão de ruptura à flexão variou de 33 MPa 

(amostra A) a 65 MPa (amostra C), aproximadamente. 

 A 1550ºC, os valores do módulo de Weibull variaram de 4,161914 

(amostra C) a 5,763129 (amostra B). Para a tensão de ruptura à flexão, o valor 

mínimo variou de 68 MPa (amostra A) a 95 MPa (amostra C), 

aproximadamente. 

 A Tabela XIV sumariza os resultados da análise de Weibull para as 

amostras A, B e C sem bicarbonato de sódio. 

 

Tabela XIV – Valores da análise se Weibull para as amostras A, B e C sem 

bicarbonato de sódio. 

Amostras 
Temperatura 

(ºC) 

Módulo de Weibull 

(m) 
σσσσMIN (MPa) 

1450 7,762686 ≈ 33 
A 

1550 4,848121 ≈ 68 

1450 4,783213 ≈ 50 
B 

1550 5,763129 ≈ 80 

1450 3,323023 ≈ 65 
C 

1550 4,161914 ≈ 95 

 

 De forma geral, os resultados de resistência à flexão mostraram-se 

satisfatórios para os dois métodos. Contudo, os resultados obtidos pela adição 

de bicarbonato de sódio mostraram-se ligeiramente inferiores aos dos corpos 

de prova sem bicarbonato de sódio, uma vez que o bicarbonato de sódio deixa 

vazios após a sinterização, por onde as trincas podem propagar. Convém 

explicar que, apesar das aluminas B e C serem bastante semelhantes como 

visto no capítulo anterior, a alumina B apresentou sempre valores inferiores nos 

ensaios mecânicos aos da alumina C porque esta possui uma superfície 

notavelmente hidratada, como determinada por análise de espectroscopia de 

infravermelho de transformada de Fourier com reflexão difusa (DRIFTS) 
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(ANDERSON, 2003). Este tipo de superfície torna a amostra B menos 

compatível com sistemas não – aquosos, semelhante ao utilizado neste 

trabalho, o que pode levar a ligações fracas e bolhas. 

 

- Resultados dos ensaios de caracterização: 

 

1. Resultados de difração de raios – x: 

 

 Os difratogramas apresentados nas Figuras 28 a 33 foram obtidos a 

partir de amostras das aluminas A, B e C preparadas pelo método da esponja 

polimérica após sinterização a 1450ºC e 1550ºC. Os difratogramas mostrados 

nas Figuras 34 a 39, respectivamente, foram obtidos a partir de amostras das 

aluminas A, B e C confeccionadas com 30% em volume de cera. 

 

 

Figura 28 – Difratograma de raios – x da alumina A a 1450ºC. 
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Figura 29 – Difratograma de raios – x da alumina A a 1550ºC. 

 

 

Figura 30 – Difratograma de raios – x da alumina B a 1450ºC. 
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Figura 31 – Difratograma de raios – x da alumina B a 1550ºC. 

 

 

Figura 32 – Difratograma de raios – x da alumina C a 1450ºC. 
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Figura 33 – Difratograma de raios – x da alumina C a 1550ºC. 

 

 Para as amostras A, B e C, pode-se perceber que, para os difratogramas 

mostrados nas Figuras 28 a 33, há a presença dos principais picos da alumina. 

Os valores do ângulo 2θ, intensidade e planos cristalinos são mostrados na 

Tabela XV abaixo. 

 

Tabela XV – Principais picos e respectivos planos cristalinos da alumina. 

Planos Cristalinos 
Ângulo 2θθθθ Intensidade 

H k l 

25,567 741 0 1 2 

35,137 999 1 0 4 

37,763 454 1 1 0 

43,337 938 1 1 3 

52,531 423 0 2 4 

57,477 790 1 1 6 

66,491 275 2 1 4 

68,181 414 3 0 0 

76,841 106 1 0 10 
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 Houve redução na intensidade dos principais picos do óxido de sódio 

(Na2O), para a amostra A. Na amostra B, os picos em 2θ igual a 32,417º, 

33,224º, 36,567º, 38,696º e 44,461º não apareceram quando foi aumentado a 

temperatura de sinterização de 1450ºC para 1550ºC. Para a amostra C, os 

mesmos picos que não apareceram em B a 1550ºC também não apareceram à 

mesma temperatura. A Tabela XVI mostra os valores do ângulo, intensidade e 

planos cristalinos para o óxido de sódio. 

 

Tabela XVI – Principais picos e respectivos planos cristalinos do óxido de 

sódio. 

Planos Cristalinos 
Ângulo 2θθθθ Intensidade 

H k L 

12,721 70 1 1 1 

14,652 80 2 0 0 

20,841 100 2 2 0 

24,363 50 3 1 1 

25,602 50 2 2 2 

29,551 70 4 0 0 

32,417 40 3 3 1 

33,224 60 4 2 0 

36,567 80 4 2 2 

38,696 40 5 1 1 

42,323 60 4 4 0 

44,461 40 5 3 1 

45,018 50 6 0 0 

47,742 80 6 2 0 

50,180 50 6 2 2 

52,466 50 4 4 4 

 

 Para o óxido de cálcio (CaO), não houve presença de algum pico na 

amostra A. Para a amostra B, pode-se perceber sua presença em 2θ igual a 

34,405ºC a 1450ºC. A 1550ºC, o óxido de cálcio não aparece. Na amostra C, 



 82 

percebe-se sua presença em 2θ igual a 34,405ºC a 1450ºC. A 1550ºC, o óxido 

de cálcio não aparece. A Tabela XVII mostra os principais picos, intensidades e 

planos cristalinos para o óxido de cálcio. 

 

Tabela XVII – Principais picos e respectivos planos cristalinos do óxido de 

cálcio. 

Planos Cristalinos 
Ângulo 2θθθθ Intensidade 

H k L 

12,278 3 1 1 0 

14,367 72 2 0 0 

19,256 23 1 1 1 

24,699 188 2 2 0 

25,468 999 3  1 1 

28,966 220 4 0 0 

31,051 179 1 3 0 

32,492 252 2 2 1 

32,979 249 3 1 1 

34,405 294 0 0 2 

34,550 441 1 3 1 

 

 Há um pico de óxido de silício (SiO2), em 2θ igual a 26,644º, com maior 

intensidade a 1550ºC que a 1450ºC para a amostra A. Já na amostra B, pode-

se perceber sua presença em 2θ igual a 26,644º e 39,473º a 1450ºC. A 

1550ºC, aparece apenas o pico em 2θ igual a 26,644º. Na amostra C, 

semelhantemente à amostra B, pode-se perceber sua presença em 2θ igual a 

26,644º e 39,473º a 1450ºC, enquanto que a 1550ºC o óxido de silício aparece 

apenas em 2θ igual a 26,644º. A Tabela XVIII mostra os principais picos, 

intensidades e planos cristalinos para o óxido de silício. 
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Tabela XVIII - Principais picos e respectivos planos cristalinos do óxido de 

sódio. 

Planos Cristalinos 
Ângulo 2θθθθ Intensidade 

H k L 

20,862 165 1 0 0 

36,644 999 1 0 1 

36,552 46 1 1 0 

39,473 170 0 1 2 

40,298 27 1 1 1  

42,460 32 2 0 0 

45,803 4 2 0 1 

50,149 59 1 1 2  

50,629 34 0 0 3 

54,884 3 0 2 2 

55,335 13 1 0 3 

 

 Pode-se verificar também que não há presença do bicarbonato de sódio 

em nenhuma amostra, o que mostra não haver interferência deste composto 

químico nas amostras. 

 

 Os difratogramas foram obtidos para as aluminas A, B e C preparadas 

com adição de cera, após sinterização a 1450ºC e 1550ºC. Os difratogramas 

são mostrados nas Figuras 34 a 39, respectivamente. 
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Figura 34 – Difratograma de raios - x da alumina A a 1450ºC. 

 

 

Figura 35 – Difratograma de raios - x da alumina A a 1550ºC. 
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Figura 36 – Difratograma de raios – x da alumina B a 1450ºC. 

 

 

Figura 37 – Difratograma de raios – x da alumina B a 1550ºC. 
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Figura 38 – Difratograma de raios – x da alumina C a 1450ºC. 

 

 

Figura 39 – Difratograma de raios – x da alumina C a 1550ºC. 
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 Para as amostras A, B e C, pode-se perceber que, para os difratogramas 

mostrados nas Figuras 34 a 39, há a presença dos principais picos da alumina. 

 

 Houve redução na intensidade dos principais picos do óxido de sódio 

(Na2O), para a amostra A. Na amostra B, os picos em 2θ igual a 32,417º, 

33,224º, 36,567º, 38,696º e 44,461º não apareceram quando foi aumentado a 

temperatura de sinterização de 1450ºC para 1550ºC. Para a amostra C, os 

mesmos picos que não apareceram em B a 1550ºC também não apareceram à 

mesma temperatura. 

 

 Para o óxido de cálcio (CaO), não houve presença de algum pico na 

amostra A. Para a amostra B, pode-se perceber sua presença em 2θ igual a 

34,405ºC a 1450ºC. A 1550ºC, o óxido de cálcio não aparece. Na amostra C, 

percebe-se sua presença em 2θ igual a 34,405ºC a 1450ºC. A 1550ºC, o óxido 

de cálcio não aparece. 

 

 Para o óxido de silício (SiO2), percebe-se que há um pico em 2θ igual a 

26,644º, com maior intensidade a 1550ºC que a 1450ºC para a amostra A. Já 

na amostra B, pode-se perceber sua presença em 2θ igual a 26,644º e 39,473º 

a 1450ºC. A 1550ºC, aparece apenas o pico em 2θ igual a 26,644º. Na amostra 

C, semelhantemente à amostra B, pode-se perceber sua presença em 2θ igual 

a 26,644º e 39,473º a 1450ºC, enquanto que a 1550ºC o óxido de silício 

aparece apenas em 2θ igual a 26,644º. 

 

 Pode-se verificar que a fase da cera polimérica não apareceu em 

nenhuma amostra, o que mostra que esta não interferiu nas amostras. 

 

2. Micrografias eletrônicas de varredura: 

 

 As micrografias eletrônicas de varredura foram realizadas em corpos de 

prova confeccionados pelos métodos da esponja polimérica e adição de cera 

para as amostras A, B e C, sinterizadas a 1450ºC e 1550ºC. As Figuras 40 a 45 
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mostram as micrografias das amostras obtidas pelo método da esponja 

polimérica, enquanto que as Figuras 46 a 51 mostram as micrografias das 

amostras com 30% em volume de cera. 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 40 – Micrografias eletrônicas de varredura da alumina A sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (50x). 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 41 – Micrografias eletrônicas de varredura da alumina A sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (10000x). 

 

 As Figuras 40a e 40b mostram as estruturas porosas obtidas pelo 

método da esponja polimérica para a alumina A a 1450ºC e 1550ºC. Como se 

pode observar, após sinterização, o corpo cerâmico reproduziu bem a estrutura 

física da esponja polimérica retirada a 550ºC. As Figuras 41a e 41b mostram o 

aspecto das partículas após sinterização a 1450ºC e 1550ºC, onde pode-se 

observar que, a 1450ºC, o corpo cerâmico não está bem sinterizado, enquanto 



 89 

que a 1550ºC, já há indícios de uma melhor sinterização, embora a 

temperatura para uma boa sinterização de aluminas em geral seja superior a 

1550ºC. 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 42 – Micrografias eletrônicas de varredura da alumina B sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (50x). 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 43 - Micrografias eletrônicas de varredura da alumina B sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (10000x). 

 

 As Figuras 42a e 42b mostram as estruturas porosas obtidas pelo 

método da esponja polimérica para a alumina B a 1450ºC e 1550ºC. Como se 

pode observar, após sinterização, o corpo cerâmico reproduziu bem a estrutura 

física da esponja polimérica retirada a 550ºC. As Figuras 43a e 43b mostram o 

aspecto das partículas após sinterização a 1450ºC e 1550ºC. Pode-se observar 
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que, a 1450ºC, o corpo cerâmico não está bem sinterizado, enquanto que a 

1550ºC, já há indícios de uma melhor sinterização com relação à amostra A a 

mesma temperatura. 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 44 - Micrografias eletrônicas de varredura da alumina C sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (50x). 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 45 - Micrografias eletrônicas de varredura da alumina C sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (10000x). 

 

 As Figuras 44a e 44b mostram as estruturas porosas obtidas pelo 

método da esponja polimérica para a alumina C a 1450ºC e 1550ºC. Como se 

pode observar, após sinterização, o corpo cerâmico reproduziu bem a estrutura 

física da esponja polimérica retirada a 550ºC. Já as Figuras 45a e 45b mostram 

o aspecto das partículas após sinterização a 1450ºC e 1550ºC. Pode-se 
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observar que, a 1450ºC, o corpo cerâmico não está bem sinterizado, enquanto 

que a 1550ºC, há uma melhor sinterização quando comparada com as 

aluminas A e B a mesma temperatura. 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 46 – Micrografias eletrônicas de varredura da alumina A sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (50x). 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 47 – Micrografias eletrônicas de varredura da alumina A sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (10000x). 

 

 As Figuras 46a e 46b mostram as estruturas porosas obtidas pela adição 

de 30% em volume de cera para a alumina A a 1450ºC e 1550ºC. Como se 

pode observar, após sinterização, o corpo cerâmico apresentou porosidade 

devido à retirada da cera a 550ºC. Já as Figuras 47a e 47b mostram o aspecto 

das partículas após sinterização a 1450ºC e 1550ºC. Pode-se observar que, a 
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1450ºC, o corpo cerâmico não está bem sinterizado, enquanto que a 1550ºC, 

este aparenta estar melhor sinterizado, embora a temperatura para uma boa 

sinterização de aluminas em geral seja superior a 1550ºC. 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 48 – Micrografias eletrônicas de varredura da alumina B sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (50x). 

 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 49 – Micrografias eletrônicas de varredura da alumina B sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (10000x). 
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 As Figuras 48a e 48b mostram as estruturas porosas obtidas pela adição 

de 30% em volume de cera para a alumina B a 1450ºC e 1550ºC. Como se 

pode observar, após sinterização, o corpo cerâmico apresentou porosidade 

devido à retirada da cera a 550ºC. Já as Figuras 49a e 49b mostram o aspecto 

das partículas após sinterização a 1450ºC e 1550ºC. Pode-se observar que, a 

1450ºC, o corpo cerâmico não está bem sinterizado, enquanto que a 1550ºC, já 

há indícios de uma melhor sinterização com relação à amostra A a mesma 

temperatura. 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 50 - Micrografias eletrônicas de varredura da alumina C sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (50x). 

 

 

   (a)      (b) 

Figura 51 - Micrografias eletrônicas de varredura da alumina C sinterizada: (a) 

a 1450ºC e (b) a 1550ºC (10000x). 
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 As Figuras 50a e 50b mostram as estruturas porosas obtidas pela adição 

de 30% em volume de cera para a alumina C a 1450ºC e 1550ºC. Como se 

pode observar, após sinterização, o corpo cerâmico apresentou porosidade 

devido à retirada da cera a 550ºC. Já as Figuras 51a e 51b mostram o aspecto 

das partículas após sinterização a 1450ºC e 1550ºC. Pode-se observar que, a 

1450ºC, o corpo cerâmico não está bem sinterizado, enquanto que a 1550ºC, 

há uma melhor sinterização quando comparada com as aluminas A e B a 

mesma temperatura. 

 

 Analisando-se os dois métodos de confecção de corpos de prova, 

percebe-se que a não homogeneidade da porosidade obtida pelo método da 

adição de cera polimérica ocorreu devido ao baixo percentual de cera em 

comparação com o percentual de porosidade da esponja polimérica. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSÕES 
 

 

 Foram avaliados o comportamento mecânico e microestrutural de 

cerâmicas porosas obtidas a partir de diferentes tipos de alumina. O processo 

de prensagem foi utilizado para confeccionar os corpos de prova submetidos a 

caracterização mecânica, enquanto os confeccionados pelos métodos da 

esponja polimérica e adição de cera polimérica foram submetidos a ensaios de 

caracterização estrutural. As propriedades mecânicas analisadas foram 

resistência à flexão e dureza através das normas da ASTM e as características 

físicas de porosidade aparente, densidade aparente, retração linear de queima, 

retração linear de secagem e absorção de água, pelo método de Souza Santos 

para argilas. Para os corpos cerâmicos obtidos pelos métodos da esponja 

polimérica e adição de cera foram realizadas caracterizações via difração de 

raios – x e microscopia eletrônica de varredura. Chegou-se, então, às 

seguintes conclusões: 

 

a) Conclusões para os ensaios cerâmicos e mecânicos de corpos de 

prova porosos com e sem bicarbonato de sódio: 

 

- Os corpos cerâmicos sinterizados a 1550ºC apresentaram melhores 

resultados nos ensaios mecânicos que os sinterizados a 1450ºC, como era 

de se esperar. Para os corpos de prova com e sem bicarbonato de sódio, os 

ensaios mecânicos mostraram-se semelhantes, embora o comportamento 

observado para amostras com bicarbonato de sódio foi ligeiramente inferior 

ao das amostras sem bicarbonato de sódio. 

- A amostra A foi a mais porosa, enquanto que a C foi a menos porosa, tanto 

para corpos de prova porosos com e sem bicarbonato de sódio. 

- A amostra A, por ser mais porosa, absorveu mais água, enquanto que a C 

absorveu menos água, para amostras com e sem bicarbonato de sódio. 

- A amostra C, por ter sinterizado melhor que as outras duas, apresentou 

maior densidade aparente, sendo a amostra A menos densa que as demais. 
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- Praticamente não houve diferença na retração linear após secagem para as 

amostras com e sem bicarbonato de sódio. 

- A amostra C retraiu mais que as demais após queima, tanto em amostras 

com bicarbonato de sódio, quanto em amostras sem bicarbonato de sódio. 

- Para os valores de resistência à flexão, para as amostras A e B com 

bicarbonato de sódio obtiveram resultados inferiores a 112 MPa a 1450ºC, 

que é o valor de resistência à flexão para aluminas policristalinas a 1500ºC 

citado por Miyayama et al. (1991) para corpos densos. Os demais valores 

foram superiores para as três amostras. Ainda segundo Miyayama et al., 

para aluminas com 96% de alumina alfa, o valor médio da resistência à 

flexão é de 358 MPa. Para este valor, todas as amostras apresentaram 

valores inferiores. A dureza mostrou-se coerente com os valores obtidos por 

Nogueira (1992). Para as amostras preparadas sem bicarbonato de sódio, 

apenas a amostra A obteve resultado inferior a 112 MPa a 1450ºC, que é o 

valor de resistência à flexão para aluminas policristalinas a 1500ºC citado 

por Miyayama et al. (1991) para corpos densos. Os demais valores foram 

superiores para as três amostras. Ainda segundo Miyayama et al., para 

aluminas com 96% de alumina alfa, o valor médio da resistência à flexão é 

de 358 MPa. Para este valor, todas as amostras apresentaram valores 

inferiores. Novamente os valores de dureza mostraram-se coerentes com 

os de Nogueira (1992). 

- As análises de Weibull mostraram que a alumina C é a que apresentou 

maior módulo, além de ser a que possui maior valor de resistência mínima 

de flexão onde a probabilidade de falha é nula, quando foi confeccionada 

com o bicarbonato de sódio, para as temperaturas de 1450ºC e 1550ºC. Já 

para amostras sem bicarbonato de sódio, a amostra A apresentou maior 

módulo de Weibull a 1450ºC, enquanto que a amostra B a 1550ºC. Já para 

o valor mínimo de resistência à flexão, a amostra C mostrou-se melhor que 

as demais. 

 

b) Conclusões para o método da esponja polimérica: 

 

- A caracterização feita via difração de raios – x e microscopia eletrônica de 

varredura mostraram que não houve mudança na estrutura da alumina, bem 
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como uma ótima reprodutibilidade da estrutura física da esponja polimérica 

após retirada desta e posterior sinterização a 1450ºC e 1550ºC. 

 

c) Conclusões para o método da adição de cera polimérica: 

 

- As micrografias eletrônicas de varredura mostram que as amostras obtidas 

por este método apresentaram menor porosidade quando comparadas com 

o método da esponja polimérica. Porém, o estudo do efeito da sinterização 

na porosidade foge do objetivo deste trabalho e não foi realizado. 

- A caracterização feita via difração de raios – x e microscopia eletrônica de 

varredura mostrou que não houve mudança na estrutura da alumina, bem 

como houve um controle do tamanho do tamanho de poros após retirada 

desta e posterior sinterização a 1450ºC e 1550ºC. Porém, em termos de 

homogeneidade, o método da esponja polimérica mostrou-se mais 

homogêneo do que para este método. 

 

d) Conclusões gerais: 

 

 De forma geral, pode-se concluir que: 

 

a) A amostra C possui qualidade superior às amostras B e C, e pode ser 

indicada para confecção de corpos cerâmicos densos e porosos. 

b) A amostra B é uma amostra intermediária entre as amostras A e C, e 

também pode ser indicada para confecção de corpos cerâmicos e 

densos. Contudo, faz-se necessário avaliar se as propriedades desta se 

enquadram com as propriedades requeridas pelo projetista para 

determinado fim. 

c) Os resultados físicos e mecânicos obtidos para a amostra A não foram 

bons, uma vez que esta não apresentou uma boa sinterização. Segundo 

o fabricante, a temperatura ótima para uma boa sinterização é de 

1620ºC, mas o estudo da temperatura ótima de sinterização não era o 

objetivo do trabalho e, portanto, não foi analisada. 
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CAPÍTULO VI 

SUGESTÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

 

- Deve-se determinar um modelo matemático coerente para a porosidade 

obtida através dos dois métodos apresentados neste trabalho. Essa 

determinação deve ser feita através de simulação matemática até a 

obtenção do modelo que mais se aproxime da realidade. 

- Deve-se obter mais propriedades mecânicas para cerâmicas porosas como, 

por exemplo, compressão, tenacidade à fratura e análise dos módulos de 

elasticidade, rigidez e coeficiente de Poisson via emissão acústica a 

temperatura ambiente. Além de tais propriedades, a determinação de 

propriedades mecânicas a altas temperaturas também é sugerida. 

- É importante também o estudo da influência da adição de ligantes e 

impurezas nas estruturas dos poros, bem como nas propriedades 

mecânicas. 

- Faz-se necessário fazer um refinamento de Rietveld nos próximos 

trabalhos, a fim de se determinar as concentrações percentuais das fases e 

tamanho das partículas. 
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