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Resumo: Ligantes hidráulicos são amplamente utilizados na indústria de materiais refratários, sua função principal 

é garantir a resistência mecânica do material após a desmoldagem e durante o aquecimento inicial (até o início da 

sinterização)1. De forma geral, o cimento de aluminato de cálcio (CAC) é o ligante hidráulico mais utilizado nas 

formulações desses materiais devido à facilidade de processamento, menor sensibilidade a condições especiais de 

secagem e cura e às boas propriedades em altas temperaturas, além do seu baixo custo. Entretanto, devido à 

presença de cálcio em sua composição, o uso de CAC em alguns sistemas é limitado devido à formação de fases 

de baixo ponto de fusão2. Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de sistemas com composições livres de 

cimento, como por exemplo, sílica coloidal, silicato de sódio, resinas e aluminas hidratáveis. Cada um desses 

sistemas ligantes também apresentam suas desvantagens e inconvenientes, entretanto, quando se deseja trabalhar 

com sistemas refratários altamente puros, por exemplo, alta alumina, as aluminas hidratáveis levam vantagens 

quando comparadas aos outros sistemas. Estas vantagens estão relacionadas principalmente com dois fatores: 1) 

as aluminas hidratáveis não formam fases de baixo ponto de fusão, como o silicato de sódio e sílica coloidal, que 

prejudicam as propriedades mecânicas e 2) após a queima em temperaturas superiores a 1000 °C, a transformação 

de fase da alumina hidratável resulta na fase α-Al2O3 que é altamente efratária e possui propriedades 

termomecânicas especiais. Desta forma, o foco deste trabalho é estudar o efeito da temperature de sinterização 

(1110 °C a 1500 °C) nas propriedades físicas de cerâmicas moldáveis à base de alumina.   
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1. INTRODUÇÃO   

Ligantes hidráulicos são amplamente utilizados na indústria de materiais refratários, sua 

função principal é garantir a resistência mecânica do material após a desmoldagem e durante o 

aquecimento inicial (até o início da sinterização) (1,2). De forma geral, o cimento de aluminato 

de cálcio (CAC) é o ligante hidráulico mais utilizado nas formulações desses materiais devido 

à facilidade de processamento, menor sensibilidade a condições especiais de secagem e cura e 

às boas propriedades em altas temperaturas, além do seu baixo custo. Entretanto, devido à 

presença de cálcio em sua composição, o uso de CAC em alguns sistemas é limitado devido à 

formação de fases de baixo ponto de fusão (1-6). Assim, faz-se necessário o desenvolvimento de 

sistemas com composições livres de cimento, como por exemplo, sílica coloidal, silicato de 

sódio, resinas e aluminas hidratáveis. Cada um desses sistemas ligantes também apresenta suas 

desvantagens e inconvenientes, entretanto, quando se deseja trabalhar com sistemas à base de 

alumina, as aluminas hidratáveis levam vantagens quando comparadas aos outros sistemas. 

Estas vantagens estão relacionadas principalmente com dois fatores: i) as aluminas hidratáveis 

não formam fases de baixo ponto de fusão, como o silicato de sódio e sílica coloidal, que 

prejudicam as propriedades mecânicas e ii) após a queima em temperaturas superiores a 1000 

°C, a transformação da fase ρ-Al2O3 resulta na fase α-Al2O3 que é altamente refratária e possui 

propriedades termomecânicas especiais (7).  

 As aluminas hidratáveis são fases metaestáveis da alumina, composta principalmente 

pela fase ρAl2O3 (~ 60%) e outras fases de transição, como por exemplo, γ, κ, -Al2O3. A fase ρ-

Al2O3, com composição aproximada Al2O3.0,6H2O pode ser produzida pela desidratação da 



gibsita (α-Al(OH)3) em 600 °C em vácuo ou em curto contato com um jato de ar quente em 

temperaturas entre 600 e 900 °C . Devido a esse processo de produção, esta fase apresenta baixa 

cristalinidade e alta área superficial (em torno de100 m2.g-1). Seu uso como ligante hidráulico 

está associado principalmente à sua capacidade de reidratação na presença de água. Durante 

este processo, esta fase reage com água formando géis de baierita (Al2O3.3H2O) e boemita 

(Al2O3.12H2O) que restringem a mobilidade das partículas e preenchem a porosidade. Após a 

secagem, a cristalização desses géis é responsável pela resistência mecânica a verde neste 

sistema. Em geral, dependendo da temperatura, tempo e pH do ambiente, ocorrem as seguintes 

transformações:  

𝜌 − 𝐴𝑙2𝑂3 + 𝐻2𝑂 → 𝐺𝑒𝑙 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑓𝑜 → 𝑝𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜𝑏𝑜𝑒𝑚𝑖𝑡𝑎 → 𝑏𝑜𝑒𝑚𝑖𝑡𝑎 → 𝑏𝑎𝑖𝑒𝑟𝑖𝑡𝑎  

Em altas temperaturas (> 200 °C), essas fases se decompõem, dando origem a outras 

aluminas de transição, que apresentam grande volume de micro- e mesoporos na superfície de 

suas partículas. Desta forma, dependendo de sua concentração no sistema, além de sua função 

ligante, podem contribuir para geração de poros, por exemplo, na preparação de sistemas 

porosos para isolamento térmico. As dificuldades práticas para o uso deste ligante consistem 

em promover uma dispersão e distribuição uniforme da mistura, eliminação dos aglomerados 

rígidos, além da baixa permeabilidade das estruturas formadas, que pode levar a dificuldades 

em etapas subsequentes do processamento, tal como a secagem (7-10).   

 Embora exista uma variedade de trabalhos que utilizem aluminas hidratáveis como 

ligante hidráulico em cerâmicas de alumina, nenhum deles focou em estudar de forma sistêmica 

aspectos como sua concentração no sistema e a relação com as propriedades mecânicas em 

diferentes temperaturas. Desta forma, o objetivo deste trabalho é estudar o efeito da temperature 

de sinterização (1110 °C a 1500 °C) nas propriedades físicas de cerâmicas moldáveis à base de 

alumina.   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Matérias primas e aditivos utilizados:   

Alumina calcinada fina (A1000 SG, Almatis, Brasil e Alemanha); Alumina 

Hidratável (Alphabond 300, Almatis, Estados Unidos); dispersante (FS20 Castment, 

BASF, Alemanha); antiespumante (tensiol Lamberti, Itália) e água destilada.  

Preparação das estruturas cerâmicas:  

Suspensões aquosas contendo 90% alumina calcinada; antiespumante e 

dispersante foram homogeneizadas em um moinho de esferas (esferas de zircônia de 6 

mm de diâmetro, razão de massa de esferas/pó de 5:1, jarro de polietileno 2 litros, 60 

rpm) por 30 min. Em seguida, adicionou-se 10% de alumina hidratável e então as 

suspensões foram homogeneizadas em misturador mecânico por 3 minutos a 500 rpm. 

As suspensões foram moldadas sob vibração na forma de cilindros (16 x 60 mm) e 

colocadas em estufa a 60 °C ± 1 °C, em seguida, foram desmoldadas e secas a 120 °C ± 

1 °C por um período de 24 horas. Então foram sinterizadas de 1100 a 1500 °C durante 

3h. Por fim, as amostras verdes e após cada tratamento térmico foram caracterizadas por 



meio de picnometria de hélio, microscopia eletrônica de varredura nas superfícies de 

fratura das amostras e módulo elástico (E) (equipamento Sonelastic, ATCP, Brasil).  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Estruturas verdes e secas: 

O uso de ligantes hidráulicos, como a alumina hidratável, em suspensões 

cerâmicas, faz com que sua consolidação ocorra ainda em presença de água (8-10). Devido 

a isso, para uma suspensão de alumina calcinada e alumina hidratável, a estrutura 

formada após secagem tem partículas pouco empacotadas de alumina calcinada, 

rodeadas por partículas de boemita e baierita formadas da dissolução e cristalização da 

alumina hidratável. Como todas as composições foram preparadas a partir de suspensões 

com o mesmo teor volumétrico de sólidos de 50 %, é razoável esperar níveis de 

porosidade total dessa ordem, conforme mostra a Figura 1.  

Estruturas tratadas termicamente: 

Observa-se que o aumento da temperatura até 1100°C não afetou 

significativamente a porosidade total em relação as amostras verdes, e esta se manteve 

próxima de 50% (Figura 1). Isso ocorre devido o processo de sinterização ainda está no 

seu estágio inicial, como pode ser observado na Figura 2. Com o aumento da temperatura 

para 1300°C a porosidade total começou a diminuir gradativamente, ao mesmo tempo 

em que a resistência mecânica começou a aumentar. Isso acontece devido à evolução do 

processo de sinterização, onde os grãos tornam-se cada vez maiores (Figura 2), 

favorecendo a densificação da estrutura cerâmica. Em 1500 °C, a porosidade total 

diminuiu ainda mais porque a sinterização foi mais efetiva, as finas partículas de 

boemita, oriundas da hidratação da alumina hidratável coalesceram e tornaram-se 

maiores (Figura 2). Dessa forma, as amostras apresentaram um nível de porosidade 
total próximo de 15% e resistência mecânica acima de 250 GPa.  
 

Figura 1: Porosidade total (PT) e módulo elástico (E) das amostras contendo 90% de alumina calcinada 

e 

10% de alumina hidratável no estado verde e sinterizadas em 1100-1300-1500°C. 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

Figura 2: Microscopia eletrônica de varredura de cerâmicas contendo 90% de alumina calcinada e 10% 

de alumina hidratável verde e tratada termicamente em 1100-1300 e 1500 °C.  

   
4. CONCLUSÕES  

  

O aumento da temperatura de 1100 para 1500°C levou a menores níveis de porosidade 

total, devido ao processo de sinterização, consequentemente, as amostras apresentaram maiores 

níveis de resistência mecânica, uma vez que o aumento de densidade diminui a quantidade de 

defeitos e as amostras tornam-se mais rígidas.  
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