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1. INTRODUÇÃO  

Cerâmicas porosas são comumente utilizadas como isolantes térmicos graças a uma vantajosa 

combinação da elevada refratariedade e inércia química das cerâmicas com a baixa condutividade 

térmica da fase porosa. Devido a ela e à crescente demanda por soluções que minimizem o gasto 

energético em processos industriais, o potencial científico e tecnológico desses materiais tem sido 

vastamente explorado na literatura especializada, onde diversos materiais alternativos, métodos de 

produção e suas caracterizações são apresentados. No entanto, a ampliação de seu uso em ambientes 

que envolvam a exposição prolongada a altas temperaturas (acima de 1200ºC, como no caso de 

aplicações nas indústrias siderúrgicas e de cimento, durante vários meses) ainda esbarra em duas 

principais limitações: 1) a baixa resistência termomecânica devido à elevada porosidade (em especial, 

naqueles materiais com fração volumétrica de poros acima de 50 %) e 2) a redução de porosidade e 

consequentemente à perda da capacidade de isolamento térmico causadas pelos fenômenos de 

sinterização que se aceleram e se intensificam fortemente acima de 1100ºC. Dentre os materiais 

disponíveis para tal aplicação, o caulim, que é uma rocha de granulometria fina, composta por silicatos 

hidratados de alumínio, com seu principal constituinte sendo a caulinita apresenta grande potencial. 

Com isso, novos usos estão sendo constantemente pesquisados e desenvolvidos. Neste trabalho, 

cerâmicas de caulim paraense contendo diferentes proporções de Hidróxido de Alumínio foram 

preparadas e caracterizadas em relação à porosidade aparente e módulo elástico.   

2. MATERIAS E MÉTODOS  

2.1) Caracterização do Al(OH)3 e Caulim: Inicialmente, as propriedades físico-químicas das 

matérias-primas foram avaliadas. A composição química foi determinada pela técnica de 

espectroscopia de raios X por dispersão em energia (Shimadzu, EDX-720). (A área superficial 
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específica) foi medida em amostras previamente desgaseificadas (200 °C/24h) usando o método da 

adsorção de Nitrogênio com modelamento matemático BET (ASE, Nova 1200e, Quantachrome 

Instruments, EUA, ASTM C1069-09 e as fases cristalinas foram identificadas por meio de difração 

de raios X. 2.2) Preparação das amostras:   

As matérias primas foram misturadas em diferentes proporções (Tabela 1) em moinhos de bolas, 

contendo o ligante orgânico PVA (Vetec CSD 476), bolas de moagem de alumina e água destilada. 

Em seguida, a suspensão foi seca em estufa a 80 °C durante 24h. As amostras foram então prensadas 

uniaxilamente (pressão de 5 toneladas) na forma de barras retangulares (7x20x60mm). Foram 

preparadas duas amostras para cada composição.    

 
Composições estudadas  

Caulim (% massa)  Al(OH)3 (% massa)  Identificação das 

amostras  

100  00  100CA  

70  30  70CA-30HA  

  

2.3) Sinterização das amostras   

     As amostras foram sinterizadas em diferentes temperaturas (1000-1250-1500 ºC) de acordo com 

o seguinte programa de sinterização: Aquecimento 1: 0,5 °C/min. até 400° C (tempo de permanência 

1h); aquecimento 2: 2°C/min. até 1000 -1500° C (tempo de permanência 3h); resfriamento: 10°C/min 

até a temperatura ambiente.   

As cerâmicas obtidas foram caracterizadas em relação ao módulo elástico pela técnica de 

ressonância de barras (equipamento Sonelastic, ATCP, Brasil) de acordo com a norma ASTM C 1198-

91 e a porosidade aparente foi medida através do método de Arquimedes.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1) Caracterização química do Al(OH)3 e Caulim: As partículas de Caulim (CA) e hidróxido de 

alumínio (HA) empregadas neste estudo são cristalinas, caracterizadas por picos de difração bem 

definidos e intensos. O Hidróxido de alumínio foi identificados como gibsita monoclínica (Fig. 1), 

descrita pela fórmula química α-Al(OH)3. O caulim estudado é um material cristalino, com picos de 

difração bem definidos, onde a fase majoritária presente é a caulinita (Al2Si2O5(OH)4) / 00-

0120447) (Fig. 1).    

  
Figura 1: DRX do caulim e hidróxido de alumínio.  

  

  



 

 

   

 Em relação à composição, observa-se que o hidróxido de alumínio é constituído 

majoritariamente (65% em massa) por Al2O3. Já o caulim é constituído majoritariamente por Al2O3 

(37,32%) e SiO2 (47,08%) apresentados na forma do mineral caulinita (Al2Si2O5(OH)4) (Tabela 1).    

Tabela 1: Composição química das matérias primas  

  

3.2 Caracterização das cerâmicas   

Observa-se a partir da Figura 2 que em 1000 °C as amostras contendo 100% de caulim 

apresentaram nível de porosidade aparente em torno de 45%, enquanto as amostras contendo 30% de 

hidróxido de alumínio apresentaram porosidade próxima de 35%. Com o aumento da temperatura 

para 1250 °C as duas composições começaram a perder porosidade ao mesmo tempo em que o módulo 

elástico começou a aumentar. Essa perda de porosidade está associada ao início do processo de 

sinterização, onde ocorre crescimento de grão e consequente aumento na densidade, o que 

naturalmente torna a estrutura mais resistente.   

Em 1500 °C as amostras contendo 100% de caulim apresentaram uma queda mais acentuada no nível 

de porosidade aparente, enquanto nas amostras contendo 30% de hidróxido essa perda de porosidade 

foi atenuada. Observa-se ainda que o nível de porosidade aparente alcançado para amostra contendo 

30 % de hidróxido de alumínio foi um pouco superior à amostra contendo 100% de caulim. Esse 

efeito pode estar relacionado à formação da fase mulita, que tem dificuldade intrínseca à sinterização. 

Nessa temperatura, o módulo elástico foi bem superior em relação às temperaturas de 1000°C e 1250 

°C por que a sinterização foi mais efetiva, diminuindo a quantidade de defeitos e trincas superficiais.   

  

 

  
Figura 2: Porosidade aparente vs modulo elástico das amostras sinterizadas em diferentes temperaturas.  

   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

       Com base nos resultados podemos observar que com o aumento da temperatura de 1000°C a 

1250°C as amostras contendo 100% Caulim e as de 30% Hidróxido, levou a menores níveis de 

porosidade aparente e começou a aumentar a resistência mecânica, devido ao processo de 

sinterização. Foi analisado que com o acréscimo da temperatura para 1500°C essa porosidade 



 

 

aparente teve uma diminuição significativa, uma vez que as amostras apresentaram maiores níveis de 

resistência mecânica, visto que diminui a quantidade de defeitos as amostras tornaram-se mais rígidas 

comparando as temperaturas anteriores.   
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