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RESUMO:  Este trabalho analisa as características físicas e su-
perficial de corpos cerâmicos produzidos por três processos de 
conformação: freeze casting, prensagem uniaxial e colagem por 
barbotina. Foram utilizadas duas técnicas de caracterização: (i) 
medida de densidade pelo método de Arquimedes e (ii) obser-
vação da morfologia superficial em um MEV-FEG. Os resultados 
mostraram as diferenças estruturais entre as amostras.
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ABSTRACT: Ceramic materials have been used since many 
years. The goal of this research was to analyze the density and the 
superficial morphology of ceramic materials arising from three dif-
ferent forming techniques: slip casting, freeze casting and uniaxial  
pressing. Samples were characterized by Archimedes’ method and 
samples superficial microstructure were analyzed throughout scan-
ning electron microscope with field emission gun.
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1 Introdução

1.1 Considerações gerais

Neste artigo procurou-se verificar as características para 
cada aplicação dos cerâmicos, como massa específica apa-
rente e densificação, dois parâmetros essenciais para escolha 
do melhor tipo de cerâmico para cada emprego [1]. Serão 
discutidos os resultados das medições utilizando a norma re-
gulamentadora ABNT NBR 6220 e um microscópio eletrô-
nico de varredura com emissão de campo visando comparar 
as características para os três tipos de técnicas de produção: 
colagem por barbotina [2], “freeze casting” [3] e prensagem 
uniaxial [4].

2. Materiais e métodos

2.1 Densidade pelo método de Arquimedes

O procedimento consiste em determinar, através da pe-
sagem, a densidade e porosidade das amostras. Primeiro cal-
cula-se com a balança dentro de um recipiente com água a 
massa imersa da amostra; posteriormente, retira-se a amostra 
da água e faz-se a pesagem da amostra úmida e após a seca-
gem durante 24 horas é medida a massa seca.

2.2 Avaliação da morfologia no MEV

O Microscópio Eletrônico de Varredura é utilizado para 
comparar os resultados das medições de densidades e po-
rosidades por Arquimedes com suas estruturas e verificar 
detalhadamente se as formas condizem com os resultados 
esperados através da medição.

3. Resultados e discussão

3.1 Densidade pelo princípio de Arquimedes

3.1.1 Resultados do método de Arquimedes

Tendo obtido os diferentes cerâmicos, decorrentes das 
diferentes técnicas de conformação, foram tomadas 4 amos-
tras da alumina obtida pelo “freeze casting”, 4 amostras da 
alumina obtida por colagem por barbotina e 5 amostras da 
alumina obtida pela prensagem uniaxial. Foram medidas a 
massa imersa, a massa úmida, a massa seca e o volume apa-
rente.

Com base nos valores encontrados nas pesagens, foi cal-
culado, conforme o previsto na norma ABNT NBR 6220, a 
massa específica aparente de cada amostra. Após o cálculo da 
massa específica média de cada amostra de alumina, foram 
calculadas a porosidade a densificação médias das amostras, 
com os respectivos desvios padrão, ilustrados na tabela 1.

Tabela 1: Porosidade (%), densificação (%) e o desvio padrão 
(D.P.) das amostras de alumina.

Método Porosidade D.P. Densificação D.P.

Freeze Casting 82,227953 1,27 17,573205 1,16

Colagem por 
Barbotina 76,117202 0,79 19,120758 0,61

P r e n s a g e m 
Uniaxial 14,689142 0,63 83,7267242 0,33

3.1.2 Análise dos resultados do método de Arquimedes

Comparando as densificações dos diferentes tipos de alu-
mina, observa-se que a amostra obtida por “freeze casting” 
possui uma densidade aparente muito menor do que a teórica 



RMCT VOL.33 Nº2 2016 89REVISTA MILITAR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

para a mistura inicial. Já os cerâmicos obtidos por prensa-
gem uniaxial e colagem por barbotina apresentam as massas 
específicas aparentes bem próximas.

3.2 Análise dos métodos

Para o método do “freeze casting”, foi encontrado nes-
te trabalho 17,573205% de densificação e 88,227953% de 
porosidade. Este resultado condiz com o encontrado por [5] 
para a suspensão de alumina após o “freeze casting”, e poste-
rior sinterização (densificação de 18% e porosidade de 82%).

A amostra proveniente da técnica da colagem por barboti-
na apresenta cerca de 80% de densificação [6], o que eviden-
cia que o valor encontrado no experimento (85.530948%) é 
satisfatório.

Para o método da prensagem uniaxial, a alumina com ni-
óbia apresenta densificação na faixa de 82% [7] (material he-
terogêneo) a 90% (material homogêneo) [8]. O valor encon-
trado no experimento (83,7267242%) está na faixa esperada.

3.3 Análise dos cerâmicos no microscópio eletrôni-
co de varredura (MEV)

Foram capturadas imagens feitas em MEV-FEG das 
amostras produzidas pelos 3 métodos. Para melhor estudo 
das imagens foram usadas as escalas de 5µm, 10µm e 20µm. 
Nessas escalas e possível enxergar claramente a porosidade 
do material cerâmico e as características das partículas para 
cada processo.

Fig. 1: Imagens obtidas pelos diferentes métodos de processa-
mento: (a) Freeze Casting; (b) prensagem uniaxial; (c) colagem 
por barbotina.

No processo de freeze casting consegue-se ver a alta 
porosidade do material se comparado com os demais, e por 
consequência concluímos que este método deve possuir me-
nor densidade. Consegue-se verificar pelas imagens uma es-
trutura lamelar formada por paredes cerâmicas, a ligação en-
tre as paredes adjacentes é feita através de pontes cerâmicas 
o que aumenta a resistência do material, e no que se refere à 

morfologia dos poros é possível visualizar poros alongados e 
espaçados ao longo da amostra[6].

Na prensagem uniaxial a preparação da peça para a análi-
se do MEV é dada por uma quebra ao meio, onde se analisa a 
parte interna do cerâmico. Observa-se pelas imagens que as 
partículas têm um lado achatado, no qual havia anteriormen-
te outra partícula (consequência da quebra), e com isso pode-
-se descriminar onde de fato estão os poros, que são poucos.

Assim como na prensagem uniaxial, na colagem por bar-
botina utilizou-se também o mesmo processo de preparação 
da peça para a análise no MEV. Há uma grande semelhança 
entre as imagens, concluindo que a porosidade também é se-
melhante. Com isso podemos esperar também um valor de 
densidade próximo.

4. Conclusão
Os resultados do trabalho coincidem com o reportado na 

literatura citada ao longo deste artigo. As diferenças resul-
tantes dos três métodos de conformação ficaram evidentes. 
Mais do que coincidir com os dados teóricos, os valores de 
densificação e porosidade confirmaram as expectativas cria-
das a partir da observação das estruturas cerâmicas em MEV.

Tal observação em MEV permitiu estimar comparati-
vamente a porosidade e densificação das amostras, além de 
possibilitar a análise microscópica de conformações, defei-
tos, impurezas e fraturas nas cerâmicas.
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