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RESUMO 

Filtros cerâmicos processados pelo método da réplica tem sido objeto de 

crescentes pesquisas pela versatilidade da técnica. O método consiste na 

impregnação de uma esponja polimérica em uma suspensão cerâmica, seguido de 

tratamento térmico, onde ocorre a decomposição do material orgânico e a 

sinterização do material cerâmico, resultando em um corpo cerâmico, cuja estrutura 

macroscópica é uma réplica da esponja impregnada. Filtros cerâmicos possuem 

propriedades especificas que os tornam muito versáteis, com diferentes aplicações 

tecnológicas, tais como filtros para metais fundidos e queimadores, tornando esses 

materiais fortes candidatos para aplicações às altas temperaturas. Neste trabalho 

foram estudados e desenvolvidos filtros cerâmicos dos sistemas Al2O3-LZSA 

processados em laboratório, e de Al2O3-SiC comerciais, ambos obtidos pelo método 

da réplica, e caracterizados térmica e mecânicamente. A esponja utilizada no 

processamento dos filtros feitos em laboratório foi caracterizada através de análises 

térmicas (ATG e DrATG). Os filtros cerâmicos foram caracterizados mediante 

análises de resistência a compressão, resistência à flexão a altas temperaturas, 

choque térmico, permeabilidade e caracterização física (densidade e porosidade), e 

microestrutural (MEV e raios X). A partir dos resultados obtidos, foi feita a análise do 

comportamento mecânico desses materiais, comparando-se o modelo proposto por 

de Gibson e Ashby e o modelo modificado com a área efetiva e a tensão corrigida, 

onde o modelo modificado se adequou melhor aos resultados experimentais, 

representando melhor o comportamento mecânico dos filtros cerâmicos obtidos pelo 

método da réplica.  

Palavras-chave: Filtros cerâmicos. Método da réplica. Propriedades mecânicas.  



 

 

 

 

ABSTRACT 

Ceramic filters are cellular structures that can be produced by various 

techniques, among which we highlight the replication method, or method of polymeric 

sponge. This method consists of impregnating polymeric foam with ceramic slurry, 

followed by heat treatment, where will occur decomposition of organic material and 

the sinter of the ceramic material, resulting in a ceramic whose structure is a replica 

of the impregnated sponge. Ceramic filters have specific properties that make this 

type of material very versatile, used in various technological applications such as 

filters for molten metals and burners, make these materials attractive candidates for 

high temperature applications. In this work we studied the systems Al2O3-LZSA 

ceramic filters processed in the laboratory, and commercial Al2O3-SiC ceramics 

filters, both obtained by the replica method, this work proposes the thermal and 

mechanical characterization. The sponge used in the processing of filters made in 

the laboratory was characterized by thermogravimetric analysis. The ceramic filters 

were characterized by compressive strength, flexural strength at high temperatures, 

thermal shock, permeability and physical characterization (density and porosity) and 

microstructural (MEV and X-rays). From the results obtained, the analysis was made 

of the mechanical behavior of these materials, comparing the model proposed by 

Gibson and Ashby model and modified the effective area and the tension adjusted, 

where the modified model adapted itself better to the experimental results, 

representing better the mechanical behavior of ceramic filters obtained by the replica 

method. 

Key-word: Ceramic filters. Replication Method. Mechanical Properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

Cerâmicas celulares são materiais frágeis de elevada porosidade que 

apresentam na sua estrutura poros fechados e abertos ou interconectados 

(ZESCHKY e colaboradores, 2003). O crescente interesse nesta classe de materiais 

tem sido associado principalmente com suas propriedades específicas, como 

elevada área superficial, elevada permeabilidade, baixa densidade e condutividade 

térmica, as quais estão ainda relacionadas com características dos materiais 

cerâmicos, como elevada refratariedade e resistência a ataque químico. Estas 

propriedades tornam estes materiais potencialmente viáveis para diversas 

aplicações tecnológicas, como filtros para metais fundidos, gases quentes, isolantes 

térmicos, membranas, sensores de gás e suportes catalíticos (MONTANARO e 

colaboradores, 1998; SAGGIO-WOYANSKY e colaboradores, 1992). 

Dentre os principais fatores que influenciam a seleção de cerâmica celular 

para determinada aplicação encontra-se primeiramente sua composição química, 

seguida de fatores ligados a sua estrutura celular formada, tais como fração, 

distribuição, tamanho e morfologia das células, bem como as propriedades 

mecânicas do material. Vários são os métodos de processamento para a fabricação 

de cerâmicas celulares: método da espuma polimérica, gelcasting, incorporação de 

materiais orgânicos ao pó cerâmico e o Direct Foam, onde todos estes processos e 

como objetivo, alcançar e obter um material com uma microestrutura com diferentes 

tamanhos de células. (SEPULVEDA, 1997). 

O método da esponja polimérica (PSM – Polimeric Sponge Method), também 

conhecido como o método da réplica, propicia de maneira simples, econômica e 

versátil a fabricação de filtros cerâmicos (STUDART  e colaboradores, 2006). O 
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processo consiste na impregnação de uma esponja polimérica de sacrifício de 

células abertas com uma suspenção cerâmica. O excesso de suspensão na espuma 

após a impregnação é removido e a amostra é levada ao processo de secagem. 

Posteriormente, a esponja polimérica é queimada e finalmente o material cerâmico é 

sinterizado. O resultado final desse processo é uma cerâmica celular com morfologia 

inicial da espuma polimérica de sacrifício (SCHEFFLER E COLOMBO, 2004; 

STUDART e colaboradores, 2006). 

Alguns filtros já são produzidos comercialmente pelo método da esponja 

polimérica e outros continuam em estudos. Dentre os materiais cerâmicos destes 

filtros pode-se citar, a alumina, a mulita, carbeto de silício, zircônia parcialmente 

estabilizada, hidroxiapatita e alguns sistemas compósitos tais como, alumina-carbeto 

de silício, alumina-zircônia, alumina-mulita, mulita-zircônia (SALVINI e 

colaboradores, 2000; ZHU e colaboradores, 2002).  

Os materiais vitrocerâmicos são sólidos policristalinos contendo uma fase 

vítrea residual. Estes materiais são produzidos por cristalização controlada de vidros 

particularmente formulados (STNARD, 1986). O vitrocerâmico do sistema LZSA 

(Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3) foi formulado por (Montedo, 2005) a partir do sistema LZS 

(Li2O-ZrO2-SiO2) (OLIVEIRA, 1998). Este material possui, dentre outras 

características, boa resistência química e ao choque térmico, e baixo coeficiente de 

expansão térmica. As principais fases cristalinas presentes neste sistema são 

formadas durante o tratamento térmico no intervalo de temperaturas de 700-900 °C, 

e, dentre elas podemos destacar o espumênio-β (LiAlSi3O8), silicato de Zircônio 

(ZrSiO4) e o metassilicato de lítio (Li2SiO3) (SOUSA  e colaboradores , 2008). Essas 

propriedades fazem destes materiais fortes candidatos a uma série de aplicações, 

especialmente onde variações bruscas de temperatura estão presentes, como filtros 
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para exaustão de gases quentes ou difusores para secagem a baixas temperaturas 

(< 900 °C). Além disso, esses materiais podem ser obtidos economicamente 

mediante a sinterização e cristalização a baixas temperaturas (700-900 °C). 

Este trabalho tem como objetivo geral, a caracterização e obtenção de filtros 

cerâmicos composto pelos sistemas Al2O3-LZSA e Al2O3-SiC comercial, ambos 

obtidos  pelo método de processamento da réplica. Para se alcançar o objetivo geral 

do trabalho proposto, é necessário que os seguintes objetivos específicos sejam 

atingidos, tais como: 

 A obtenção de uma composição adequada da suspensão que contém o 

sistema vitrocerâmico (Al2O3-LZSA, solventes e aditivos) e assim conseguir uma boa 

impregnação na esponja polimérica; 

 Caracterização física (densidade e porosidade) dos sistemas 

estudados; 

 Caracterização termomecânica (resistência à flexão em 4 pontos e à 

compressão), para avaliar as propriedades mecânicas dos materiais envolvidos no 

trabalho quando expostos a altas temperaturas;  

 Caracterização microestrutural e estrutural (MEV e difração de raios X) 

e suas análises, como também, as fases que compõem o material; 

 Caracterização fluidodinâmica dos filtros cerâmicos processados em 

laboratório, como também os comerciais, ambos produzidos pelo método da réplica; 

 Analise do comportamento mecânico dos filtros cerâmicos em 

compressão, e comparar os resultados com o modelo proposto por Gibson e Ashby 

para cerâmicas celulares, propondo assim um ajuste dos dados experimentais a 

este modelo. 
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2 REVISÃO SOBRE A LITERATURA 

2.1 Materiais Celulares 

2.1.1 Estrutura das Células 

Materiais celulares são constituídos de uma rede tridimensional ou 

bidimensional de filamentos interconectados que formam os lados e as faces das 

células. Estes materiais podem ser classificados em dois tipos: Honeycombs ou 

espuma (GIBSON e ASHBY, 1997).  

Estruturas honeycombs apresentam arranjo regular de células em duas 

dimensões, as quais podem ter formatos hexagonais, triangulares, quadrados e 

quaisquer outras formas como mostrados na figura 1.  

 

Figura 1 - Materiais celulares do tipo honeycomb com diferentes formatos de células 
(SOUSA, 2007). 

As esponjas ou espumas apresentam células orientadas aleatoriamente em 

três dimensões, e suas células podem ser fechadas ou abertas, como mostradas na 

figura 2. Como as células se comunicam entre suas faces, formando uma rede de 

vazios interconectados pela rede de filamentos sólidos, o material celular é chamado 
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de esponja (células abertas). Se por um lado, as células são isoladas uma das 

outras, com os poros enclausurados dentro de uma estrutura solida, o material 

celular é chamado de espuma (células fechadas). Por outro lado existe a 

possibilidade das espumas apresentarem células parcialmente abertas e fechadas 

(MONTANARO e colaboradores, 1998).   

 

Figura 2 - Materiais celulares do tipo esponja com células abertas (SOUSA 2008). 

O interesse por essa classe de materiais vem aumentando cada vez mais 

devido às propriedades especificas, tais como: alta permeabilidade, baixa densidade 

relativa, boa capacidade de retenção, baixa condutividade térmica, elevada área 

superficial. Estas propriedades estão relacionadas com as características dos 

materiais cerâmicos, como: resistência ao choque térmico e ataque químico, e 

refratariedade (SEPULVEDA, 1999; ORTEGA e colaboradores, 2003). As aplicações 

desses materiais dependem de fatores como: propriedades mecânicas, quantidade e 

distribuição dos poros, tamanho e morfologia das células. 

Materiais celulares apresentam em sua estrutura células fechadas que são 

normalmente utilizados como isolantes térmicos, e os materiais com células abertas 
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são utilizadas em aplicações que envolvem a passagem de um fluido, como filtros 

para metais fundidos, gases quentes e suportes catalíticos.  

2.1.2  Morfologia 

Existem diferentes formas em que as células unitárias podem sofrer 

empacotamento em duas dimensões, sejam elas isotrópicas ou anisotrópicas 

(GIBSON e ASHBY, 1997).  

As células podem apresentar estruturas com conectividades e propriedades 

diferentes, para mesmas formas geométricas da célula, conforme mostrado na figura 

3.  

 

Figura 3 - Empacotamento de células em 2D para preencher o plano. (a, b) dois 
empacotamentos de triângulos equiláteros, (c, d) dois empacotamentos de quadrados, (e) 

empacotamento de hexágonos regulares, (f) empacotamento de hexágonos irregulares 
(GIBSON e ASHBY, 1997). 

 

Em três dimensões existe também uma grande variedade de formas 

possíveis que podem ser empacotadas para reduzir os espaços, como visto na 

figura 4. 
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Figura 4 - Células poliédricas em 3D: (a) tetraedro, (b) prisma triangular, (c) prisma 
retangular, (d) prisma hexagonal, (e) octaedro, (f) dodecaedro rômbico, (g) dodecaedro 

pentagonal, (h) tetradecaedro, (i) isocaedro. (GIBSON e ASHBY, 1997). 

 

Dentre todas as formas apresentadas na figura 4, os prismas triangulares, 

retangular, hexagonal, dodecaedrico rômbico e tetradecaedrico (ver figura 5), são 

estruturas geométricas que de fato preenchem todos os espaços (GIBSON e 

ASHBY, 1997).  

 

Figura 5 - Poliedros de empacotamento para preencher espaço: (a) prisma triangular, (b) 
prisma retangular, (c) prisma hexagonal, (d) dodecaedro rômbico, (e) tetradecaedro 

(GIBSON e ASHBY, 1997). 
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 Grande parte das estruturas tipo espuma não apresenta empacotamento 

regular, com unidades idênticas, mas contém células com formas e tamanhos 

diferentes. A aleatoriedade das células, quanto à forma, obedece às leis topológicas. 

As estruturas do tipo colmeia, e todas as espumas, apresentam diferentes tamanhos 

de células, as quais podem conter células centenas de vezes maiores do que outras. 

Esta dispersão no tamanho das células não implica em anisotropia, mas está 

relacionado com o processamento como o material foi feito (GIBSON e ASHBY, 

1997).    

2.1.3 Filtros 

O progresso da indústria para a humanidade tem trazido muitos benefícios 

materiais e sociais, mas ao mesmo tempo tem trazido muitos problemas como a 

poluição do ambiente. Tecnologias de proteção ambiental movimentaram ao longo 

dos últimos anos, uma grande soma de recursos, em consequência direta do 

crescente rigor das normas de emissão e controle ambiental. Por isso países 

desenvolvidos têm investido maciçamente em métodos de limpeza de gases que 

permitam não somente a remoção eficiente de poluentes, mas também o 

reaproveitamento energético do processo. (INNOCENTINI, 1997). 

Materiais cerâmicos de baixa densidade e rígidos possuem grande potencial 

para filtração, principalmente por suas propriedades térmicas, químicas e 

mecânicas.  

O uso de filtros cerâmicos exige uma teoria mais aplicável para descrever 

seu desempenho a longo prazo. Permeabilidade, eficiência de coleta e resistência 
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mecânica são parâmetros que devem ser avaliados e adequados com o processo. 

(FREITAS e colaboradores, 2004).   

2.2 Métodos de Processamento 

Uma grande quantidade de métodos são utilizados no processamento de 

cerâmicas celulares, dentre os quais podemos destacar o método da réplica, direct 

foaming (a geração de bolhas dentro da suspensão cerâmica) e o método gelcasting 

(SEPÚLVEDA, 1997; MONTANARO e colaboradores, 1998). 

2.2.1 Método da Réplica 

O método da réplica consiste em um método simples, de custo baixo quando 

se comparados a outros métodos de processamento de filtros cerâmicos. Este 

método é largamente utilizado pela indústria, (SCHWARTZWALDER e SOMERS, 

1963). Este consiste na impregnação das esponjas poliméricas com a suspensão 

cerâmica seguida de um tratamento térmico, que consiste na queima de parte da 

esponja original e na sinterização do material cerâmico, resultando em uma réplica 

da esponja original. A figura 6 mostra o processo de produção de cerâmicas 

celulares pelo método da réplica. 
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a)                                                                     b) 

Figura 6 - Processo de obtenção de estruturas porosas obtidas pelo método da replica, em 
a) Etapas de processamentos e b) micrografias das estruturas porosas (KUMAR e 

colaboradores, 2010 e MESQUITA, 2009). 

 

As cerâmicas produzidas por este método apresentam uma ampla faixa de 

porosidade, que varia de 70 - 95 % e uma elevada permeabilidade (k1 ~ 10-7 a 10-9) 

(SEPÚLVEDA, 1997). Entretanto a resistência mecânica deste material pode ser 

comprometida devido à pirólise da esponja polimérica que provoca defeitos (YAO e 

colaboradores, 2006; LUYTEN e colaboradores, 2005). Logo, a relação entre 

resistência mecânica e porosidade deve ser estabelecida visando à obtenção de 

materiais celulares com propriedades voltadas para cada aplicação. 

Fissuras e pequenas trincas nos filamentos da estrutura celular, os defeitos 

mencionados anteriormente, provenientes da pirólise do polímero constituem uma 

desvantagem deste processo, reduzindo a magnitude das propriedades mecânicas a 

valores inferiores aos teóricos. Esforços para evitar esses defeitos durante o 

processamento são relatados, como por exemplo, impregnação eficiente da 

suspensão cerâmica pela esponja com a ajuda de aditivos (NAGRENJO e 

colaboradores, 2000), ou a realização de uma segunda etapa impregnação para 
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preencher as fissuras ou trincas (SAGGIO e colaboradores, 1992; LUYTEN e 

colaboradores, 2005), como também a adição de compostos reativos que atuem 

como reforço da estrutura celular (LANGE e colaboradores, 1987).   

2.2.2 Método Espumante (Direct Foaming)  

O Direct foaming ou método espumante envolve a dispersão de um gás 

dentro da suspensão cerâmica, ou em um meio líquido que é posteriormente fixado, 

a fim de manter uma estrutura de bolhas de ar. Na maioria dos casos as espumas 

consolidadas são sinterizadas a altas temperaturas para obtenção de cerâmicas 

porosas de elevada resistência. A porosidade total deste método é diretamente 

proporcional à quantidade de gás injetado na suspensão ou no meio liquido durante 

o processo de formação da espuma. O tamanho dos poros é determinado pela 

estabilidade da espuma antes da consolidação. Entretanto, estas espumas são 

termodinamicamente instáveis assim como o processo utilizado na desestabilização 

das mesmas, que provoca um aumento significativo no tamanho das bolhas 

incorporadas, resultando em grandes poros na microestrutura final desses materiais. 

(ORTEGA e colaboradores, 2003).  A figura 7(a) mostra as etapas do processo de 

obtenção de cerâmicas celulares via processo direct foaming, como também o tipo 

de microestrutura obtida por esse processo na figura 7(b). 
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                                a)                                                                b) 

Figura 7 - Etapas do processamento de cerâmicas porosas pelo método direct foaming, em 
a) etapas do processamento e b) estruturas obtidas por esse método (KUMAR e 

colaboradores, 2010 e MESQUITA, 2009). 

 

Para minimizar os efeitos da incorporação excessiva de bolhas durante o 

processo, é feita a adição de surfactantes com objetivo reduzir a tensão superficial 

na interface liquido-gás para estabilizar as bolhas geradas dentro da suspensão 

(BINNER, 2005). 

As cerâmicas celulares produzidas por este método apresentam valores de 

porosidade que podem ultrapassar 90 % e o que leva elevada resistência mecânica 

à verde. A macroestrutura celular é constituída de poros com geometria 

aproximadamente esférica e de paredes densas, com microestrutura homogênea 

(ORTEGA e colaboradores, 2003).   

2.2.3 Gel Casting 

A obtenção de cerâmicas celulares pelo método gel casting consiste na 

preparação de pó cerâmico em uma solução aquosa contendo monômeros que, 

após a conformação em um molde com a geometria final da peça, é submetida a um 
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processo de polimerização formando um gel a partir da fase liquida. Com esta 

reação a suspensão solidifica, sendo retirada do molde para que possa ser realizada 

a etapa de secagem e sinterização. Este processo possui características 

especificas, como: baixa viscosidade das suspensões e a cinética de reação, que 

com adição de um surfactante junto a um processo de aeração, torna possível a 

produção de materiais cerâmicos porosos, com poros esféricos e diâmetros que 

variam de 30 µm a 2 mm, proporcionando alta permeabilidade, baixa condutividade 

térmica e alta resistência mecânica (SALVINI e colaboradores, 1998). 

O sistema utilizado para promover a incorporação da suspensão constitui um 

dos pontos mais importantes do processo, especialmente quando está associada à 

etapa de aeração. Os precursores do gel não devem afetar a dispersão da 

suspensão, evitando que a resistência mecânica seja reduzida. Tampouco devem 

provocar aumentos significativos na viscosidade da suspensão, já que isto dificulta a 

formação da espuma de baixa densidade. Após o processo de aeração, a 

suspensão deve gelificar rapidamente, evitando que mecanismos como a redução 

da espessura da parede e o colapso das células provoquem danos macroestruturais 

capazes de reduzir as propriedades finais do material, conforme figura 8 (a). Após o 

processo de gelificação, a espuma deverá possuir resistência mecânica suficiente 

para ser desmoldada e manipulada até a etapa de sinterização, possuindo uma 

microestrutura com características morfológicas bem distintas como está 

representada pela figura 8 (b). 
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                a)                                                                             b) 

Figura 8 - Estrutura porosa obtida pelo método gel casting da espuma, a) etapas de 
processamento e b) estruturas obtidas pelo método gel casting (KUMAR e colaboradores, 

2010; MESQUITA, 2009). 

2.3 Comportamento Reológico das Suspensões Cerâmicas 

2.3.1 Viscosidade 

A viscosidade é uma propriedade que caracteriza a facilidade de um fluido 

escoar quando cisalhado. À baixa viscosidade os fluidos escoam rapidamente, 

enquanto que uma alta viscosidade está relacionada com fluidos mais densos que 

escoam lentamente e com maior dificuldade (DINGER, 2002 apud ARGUELLO, 

2009). 

A água é um fluido que apresenta uma viscosidade constante quando 

submetido a diferentes condições de cisalhamento. Todos os fluidos que 

apresentam viscosidade constante são chamados de fluidos newtonianos. 

Os fluidos que não exibem uma viscosidade constante quando as tensões 

de cisalhamento variam, são conhecidos como não newtonianos. Misturas de fluidos 

imiscíveis ou misturas de múltiplas fases apresentam comportamento não-

newtoniano. Exemplos de fluidos com essas características são as suspensões 
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cerâmicas, que são misturas de pós, solvente (líquido) e aditivo em suspensões que 

possuem mais de uma fase (DINGER, 2002 apud ARGUELLO, 2009). 

2.3.2 Comportamento Reológico das Suspensões Cerâmicas Independentes 

do Tempo 

Existem diferentes comportamentos independentes do tempo que podem 

caracterizar um fluido. Esses comportamentos se encontram ilustrados na figura 9, 

onde é possível observar como eles se diferem do comportamento newtoniano. 

 

Figura 9 - Diferentes comportamentos reológicos independentes do tempo (GOMES, 2004). 
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2.3.3 Pseudoplasticidade 

A pseudoplasticidade se apresenta quando a viscosidade aparente de um 

fluido diminui com aumento da taxa de cisalhamento (DINGER, 2002 apud 

ARGUELLO, 2009). A figura 10 apresenta o reograma típico de fluido 

pseudoplástico. 

 

Figura 10 - Reograma típico de fluidos com comportamento pseudoplástico (GOMES, 2004) 

 

O comportamento pseudoplástico é caracterizado pela seguinte lei de 

potencia representada pela Equação 1: 

nK 
,    (1) 

onde Ʈ é a tensão de cisalhamento, K é o índice de consistência, e γ é a taxa de 

cisalhamento e n < 1 é uma constante que indica o desvio do comportamento 

newtoniano (REED, 1995 apud ARGUELLO, 2009). 
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2.3.4 Comportamento Reológico de Suspensões Cerâmicas Dependentes do 

Tempo 

Existem também comportamentos reológicos dependentes do tempo que 

caracterizam suspensões e fluidos não-newtonianos: a tixotropia e a reopexia. Estes 

dois comportamentos são apresentados na figura 11. 

 

Figura 11 - Comportamentos reológicos dependentes do tempo. (a): comportamento 
tixotrópico, (b): comportamento reopéxico (GOMES, 2004) 

 

Tanto o comportamento tixotrópico como reopéxico se evidenciam por uma 

de ida e volta não coincidentes entre si, apresentando uma histerese. 

2.3.5 Tixotropia 

A tixotropia é uma propriedade qualitativa representada pela histerese 

existente entre as curvas de ida e volta do gráfico tensão versus cisalhamento. Esta 
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é quantificada mediante um índice de tixotropia, que é determinado pela medição da 

área das curvas. 

Um fluido ou suspensão apresentam uma diminuição na viscosidade 

aparente com o tempo quando submetidos a uma tensão de cisalhamento constante 

(DINGER, 2002; REED, 1998 apud ARGUELLO, 2009). As curvas da figura 12 

representam o comportamento tixotrópico de um fluido submetido a uma tensão de 

cisalhamento constante. 

 

Figura 12 - Reograma de um fluido tixotrópico (Fonte: < 
http://www.fcf.usp.br/Ensino/Graduacao/Disciplinas> Acesso em: 07 de Abril de 2012.). 

2.3.6 Reopexia 

A reopexia é um fenômeno em que a viscosidade aparente de um fluido 

aumenta com o tempo quando submetida a um cisalhamento constante. Pode se 

considerar como fenômeno contrário a tixotropia. A figura 13 representa uma curva 

típica de um comportamento reopéxico. 
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Figura 13 - Reograma de um fluido reopéxico (Fonte: < 
http://www.fcf.usp.br/Ensino/Graduacao/Disciplinas> Acesso em: 07 de Abril de 2012). 

 

2.4 Propriedades Mecânicas dos Materiais Celulares 

A porosidade influi diretamente nas propriedades mecânicas dos materiais 

de um modo geral, mas no caso de materiais cerâmicos este fator é mais acentuado.  

No caso de espumas cerâmicas de porosidades acima de 70 % em volume, 

as propriedades mecânicas dependem das características macroestruturais e 

microestruturais. Segundo Gibson e Ashby, 1997, quando as estruturas estão 

submetidas a estado de compressão/tração, um comportamento mecânico típico se 

apresenta dividido em três etapas diferentes: linear elástico, platô e densificação, 

como estão mostrado na figura 14. 
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Figura 14 - Curva típica de tensão-deformação para materiais celulares (adaptada de 
GIBSON e ASHBY, 1997). 

 

No primeiro estágio de deformação compressiva, o comportamento linear 

elástico da figura 14, a espuma cerâmica deforma elasticamente suas paredes e 

filamentos dos poros. O módulo elástico pode ser calculado pela Equação 2, que 

terá validade apenas para poros interconectados. 
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,

 (2) 

onde: 

E = Módulo de elasticidade do material celular; 

Es = Módulo elástico da fração sólida; 

C1 = Constante de valor próximo a um; 

ρo = densidade do material celular; 

ρs= densidade relativa da fração sólida. 
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Para espumas constituídas de poros fechados, o modulo elástico se torna 

dependente da fração volumétrica do material (ϕ) nas faces dos poros, ou seja, das 

espessuras das paredes do poro. Nesse caso, o modulo é dado pela Equação 3:        

  

               ,               (3)  

 

           

onde C1 e C2 são constantes com valores próximos a um. 

No segundo estágio do comportamento mecânico das espumas cerâmicas 

sob compressão, ou seja, a região do platô da curva tensão versus deformação 

inicia-se com a fratura do material, o que leva a uma queda da tensão. Neste estágio 

observam-se sucessivos aumentos e diminuições da tensão à ruptura gradual dos 

filamentos que constitui a esponja cerâmica. O módulo de ruptura destes materiais 

sob compressão está associado à tensão inicial de fratura, como está representado 

pela Equação 4. A figura 15 mostra a ruptura típica dos materiais celulares sob 

compressão. 
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onde: 

σo = tensão de ruptura do material celular; 

σs= a tensão de ruptura da fração sólida; 

C6 = Constante de valor próximo a 0,2. 
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Figura 15 - Modelo cúbico para cerâmica celular com células abertas l representa o 
comprimento da aresta e t a espessura da aresta. (a) célula não deformada e (b) colapso 

das células por fratura frágil (adaptada de GIBSON e ASHBY 1997). 

 

Ainda na fase do platô, mas para cerâmicas de poros fechados, deve-se 

ainda levar em consideração a fração volumétrica das paredes do material (ϕ) que 

reflete na adequação da equação anterior, que leva a Equação 5, a seguir: 
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No terceiro estágio, inicia-se o processo de ruptura da espuma como mostra 

a figura 15. Logo, esta começa a se densificar gerando um aumento na tensão.  
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2.4.1 Particularidades estruturais de espumas cerâmicas obtidas pelo método 

da réplica 

O modelo de Gibson e Ashby, 1997 considera as arestas (filamentos), que 

compõem a estrutura celular do sólido, contínuas, e sem a presença de defeitos. 

Entretanto, espumas cerâmicas obtidas pelo método da réplica apresentam uma 

série de defeitos em seus filamentos, dentre os quais podemos destacar o vazio 

deixado no interior dos seus filamentos pela volatilização da esponja utilizada para 

impregnação. Diante desta particularidade foi proposta por Gibson e Ashby uma 

modificação no modelo, na qual se considerava que os filamentos são compostos 

por vigas com secção transversal quadrada e no interior delas um vazio tubular, 

também de seção quadrada, como mostrado na figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Secção transversal de filamento com vazio central tubular: t representa o a 

espessura do filamento e ti a espessura do vazio tubular dentro do filamento (adaptada de 
GIBSON e ASHBY, 1997). 
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Os valores de espessura e espessura interna dos filamentos irão modificar a 

Equação 4 para adequá-la a materiais com vazio dentro dos filamentos, assim tem-

se a Equação 6. 
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onde 0 é a tensão de ruptura do material celular, s é a tensão de ruptura da fração 

sólida; 0 é a densidade do material celular e s é a densidade da fração sólida, C6 é 

uma constante que está relacionada com a forma da célula, n é uma constante que 

depende da tortuosidade e está relacionada com distribuição e geometria das 

células, t é a espessura do filamento e ti é o diâmetro médio do vazio interno do 

filamento. 

A geometria dos vazios presentes no interior dos filamentos de cerâmicas 

porosas obtidas pelo método da réplica, deixados após a combustão da espuma 

polimérica inicialmente impregnada, não tem geometria de forma quadrada, como 

ilustrado na figura 16, tendo sua geometria, geralmente, a forma triangular, como 

ilustrado na figura 17. 

 

Figura 17 - Morfologia cilíndrica do filamento, para espumas cerâmicas com porosidades 
menores que 90%, destacando componentes geométricos do filamento (INAYAT e 

colaboradores, 2011). 
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Em estudo realizado (INAYAT e colaboradores, 2011) sobre a determinação 

da área superficial específica de espumas cerâmicas, onde, para porosidades 

menores que 90 %, a estrutura destas cerâmicas era composta por filamentos com 

secção circular (cilíndricos) com vazios triangulares em seu interior, como mostrado 

no destaque da figura 17. Considera-se o vazio do filamento como sendo um 

triangulo equilátero com seus vértices sobre a circunferência que constitui a secção 

transversal do filamento cerâmico cilíndrico, como mostrado no esquema da figura 

18, e a relação entre aresta do triângulo (ds-triângular) e o diâmetro do filamento (ds-

cilíndrico) está expressa na Equação 7. 

 

Figura 18 - Correlação entre o diâmetro do filamento (ds-cilíndrico) e a aresta do vazio interno 
triangular (ds-triângular) (adaptada de INAYAT e colaboradores, 2011). 
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Uma combinação ente o modelo de Gibson e Ashby para o comportamento 

mecânico de sólidos celulares e este modelo para estrutura dos filamentos poderia 

se adequar melhor ao comportamento real de espumas cerâmicas obtidas pelo 

método da réplica. 

2.5 Propriedades Termomecânicas dos Materiais Celulares 

2.5.1 Choque Térmico 

O estudo do choque térmico em materiais cerâmicos porosos baseia-se na 

análise termoelástica das tensões térmicas para o início da fratura (KINGERY e 

colaboradores, 1976). A tensão térmica gerada em um corpo cerâmico resfriado 

rapidamente pode ser expressa pela Equação 8: 

 

  
 








1

TE
,                                                         (8) 

 

onde ΔT é a diferença de temperatura entre a superfície e o centro do corpo; α, é o 

coeficiente de expansão térmica linear, E, o módulo de elasticidade e ν é o 

coeficiente de Poisson. Porém para materiais com elevada porosidade e 

microtrincas, como os materiais cerâmicos porosos ou filtros cerâmicos, a 

preocupação deve ser quanto aos parâmetros que afetam a propagação destas 

trincas, causando assim o dano mecânico ao corpo cerâmico (SALVINI e 

colaboradores, 2002). Assim, pode-se dizer que, para esta classe de materiais se 
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faz importante o estudo da minimização ao dano para se evitar o início e a 

propagação das trincas. 

Usualmente, para descrever o comportamento do choque termico em filtros 

cerâmicos, são utilizados dois parâmetros chamados de R1 e R2. Estes descrevem  a 

máxima e mínina severidade ao choque térmico em filtros cerâmicos 

respectivamente, que podem ser representados pelas Equações 9 e 10 

(SCHEFFLER e COLOMBO, 2004). 

 

 
  máx
c T

E
R 




1

1

1




 (9) 

 

 

 
 E

R c

1

2

1



 


 (10) 

 

onde: 

σc = Tensão de fratura do material; 

α1 = Coeficiente de expansão térmica linear; 

E  = Módulo de elasticidade; 

λ= Condutividade térmica do material; 

ν = Coeficiente de Poisson. 

Outro parâmetro,  a considerar na avaliação do choque térmico em filtros 

cerâmicos, é denominado de dano causado por choque térmico (SCHEFFLER e 

COLOMBO, 2004). Este parâmetro está relacionado diretamente com a severidade 

do choque térmico no filtro cerâmico, pois implica dizer que quanto maior a 
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severidade do choque térmico, maior o dano mecânico causado a estrutura do 

material (SALVINI e colaboradores, 2002).  A Equação 11, que representa o dano 

causado por choque térmico, pode ser definida como:  

  

0

1



D                                                                                   (11)        

     

onde:       

σ = Resistência mecânica do filtro depois do choque térmico; 

σ0 = Resistência mecânica do filtro antes do choque térmico. 

2.6 Propriedades Fluidodinâmicas dos Materiais Celulares 

O escoamento de fluidos dentro de cerâmicas celulares é essencial em 

inúmeras aplicações na engenharia. A eficiência de processos a altas temperaturas, 

que envolve filtração de gases, misturas de fluidos, reações químicas e transferência 

de massa, dependem essencialmente da permeabilidade dos meios porosos. As 

cerâmicas celulares são dispositivos ideais para substituir meios porosos 

convencionais devido a sua geometria, que provê baixa queda de pressão e permite 

trabalhar em condições extremas (SCHEFFLER e COLOMBO, 2004). 

A permeabilidade é uma medida macroscópica da facilidade com que o 

fluido, movido por um gradiente de pressão, escoa através de meio poroso. Assim, a 
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permeabilidade não é uma propriedade do fluido e nem do meio poroso, mas da 

interação entre eles (SCHEFFLER e COLOMBO, 2004). 

Esta permeabilidade pode ser expressa mediantes parâmetros derivados 

das duas Equações principais 12 e 13:  

 

 

Equação de Darcy: 
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Equação de Fochheimer: 
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onde: 

          ΔP = Gradiente de pressão ao longo da direção de escoamento; 

           L = Espessura da amostra; 

µ  =  Viscosidade absoluta; 

ρ = Densidade do fluido; 

vs = Velocidade do fluido na superfície; 

k1= Constante darciana; 

k2 =Constante não - darciana. 
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As Equações 12 e 13 se distinguem pela dependência que a pressão do 

fluido assume com relação à velocidade. A lei de Darcy só considera os efeitos 

viscosos da queda da pressão do fluido, e estabelece uma dependência linear entre 

o gradiente de pressão e a velocidade do fluido através do meio poroso. Entretanto, 

a equação de Fochheimer considera que o gradiente exibe uma tendência 

parabólica com aumento da velocidade do fluido devido a contribuições de inércia e 

turbulência (SCHEFFLER e COLOMBO, 2004). 

2.7 Vitrocerâmicos 

Os materiais vitrocerâmicos são materiais relativamente novos e se 

encontram cada vez mais aplicados em diferentes setores devido as suas 

excepcionais características técnicas, incluindo uma ampla gama de propriedades. A 

primeira empresa a desenvolver os materiais vitrocerâmicos foi o laboratório da 

Corning Glass Works nos Estados Unidos, em 1957. 

Por definição, materiais vitrocerâmicos são sólidos policristalinos que contém 

em geral uma fase vítrea residual, que se obtém pela fusão e solidificação de 

componentes vítreos inorgânicos susceptíveis a cristalização controlada (STRNAD, 

1986). 

O conceito de cristalização controlada de um vidro se refere à separação de 

uma fase cristalina de um vidro precursor em uma forma, em geral, de finos cristais, 

onde o número de cristais, sua velocidade de crescimento e sua dimensão final são 

controlados pela aplicação adequada de um ciclo térmico. A obtenção de um 

resultado satisfatório na preparação de materiais vitrocerâmicos depende 
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essencialmente da formação de um número suficiente de núcleos cristalinos 

distribuídos uniformemente em todo o volume do vidro, e segue crescendo, em 

geral, alcançando dimensões de 0,1 a 1 μm, com o aumento da temperatura, até 

que a fase cristalina ocupe um volume que fique situado entre 50 e 100 % do volume 

original ocupado pelo vidro precursor (STRNAD, 1986). 

As características de um material vitrocerâmico dependem basicamente das 

propriedades dos cristais formados e da fase vítrea residual que constitui esses 

materiais. Este tipo de fase cristalina assim como as propriedades finais destes 

materiais podem ser controladas a partir da composição do vidro precursor e do 

tratamento térmico. No entanto, os materiais vitrocerâmicos se diferenciam dos 

materiais cerâmicos tradicionais pelas seguintes propriedades (MONTEDO, 2005): 

 Boa tenacidade; 

 Boa resistência à flexão, a abrasão e ao risco; 

 Ampla faixa de coeficiente de expansão térmica, conferindo resistência 

ao choque térmico; 

 Boa resistividade elétrica; 

 Boa resistência química (dependendo da composição); 

 Podem ser facilmente coloridos; 

 Podem ser opacos ou transparentes, dependendo do tamanho dos 

cristais. 
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2.7.1 Classificação dos Vitrocerâmicos 

Os sistemas vitrocerâmicos de maior interesse são baseados principalmente 

nas fases cristalinas presentes na estrutura, como, espodumênio-β, quartzo-β, 

cordierita, mica e silicato de lítio, os quais são apresentados a seguir (OLIVEIRA, 

2002):  

Dentre os sistemas vitrocerâmicos podemos destacar primeiramente os 

formados pela fase cristalina espodumênio-β (Li2O. Al2O3. nSiO2) sendo este obtido 

pela nucleação acelerada com TiO2 a 780 ºC e posterior tratamento térmico com 

crescimento de cristais até 1125 ºC.  

Muito similar às composições baseadas em espodumênio-β são aqueles 

baseados na nucleação da fase cristalina quartzo-β. Estes vitrocerâmicos se 

caracterizam por apresentarem cristais muito finos (solução sólida quartzo-β) que lhe 

confere transparência. A máxima temperatura de tratamento térmico se limita a 900 

°C e, em alguns casos provocaria a transformação do quartzo-β em espodumênio - 

β. Seus agentes de nucleação são o TiO2 e ZrO2. Por outro lado, estes materiais se 

caracterizam por apresentarem um baixíssimo coeficiente de expansão térmica.                                                                                                                                                                                                                        

Outros sistemas vitrocerâmicos são aqueles que possuem em sua 

constituição como fase cristalina principal a cordierita (2MgO2.Al2O3.5SiO2), 

possuindo uma elevada resistência mecânica como principal característica, tendo 

também uma alta resistividade elétrica.  

Sistemas baseados na presença de silicato de lítio possuem a propriedade 

de fotosensibilidade como sua principal característica. Sua cristalização é induzida 

pela luz ultravioleta graças à presença do CeO2 (atua como sensibilizador) e a prata 

metálica (agente nucleador). Suas principais fases são: dissilicato de lítio e 
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metassilicato de lítio. Entretanto, outros sistemas vitrocerâmicos têm sido estudados 

e são de extrema importância para o entendimento deste trabalho. Estes sistemas 

são apresentados no próximo tópico. 

2.7.1.1 Vitrocerâmicos Baseados no Sistema Li2O-SiO2 

As principais fases cristalinas formadas no sistema silicato de lítio para a 

preparação de materiais vitrocerâmicos são metassilicato de lítio (Li2.SiO2) e 

dissilicato de lítio (Li2O.2SiO2), como mostrado no diagrama de fases da figura 19. O 

P2O5 é o agente apropriado para este sistema. Adicionando-se 1 a 4 %, em massa, a 

taxa de nucleação aumenta de cerca de 109 para 1011 cm3.s-1. A natureza da fase 

cristalina formada depende da composição básica do vidro, do tratamento térmico 

empregado e dos aditivos presentes, como K2O, Na2O e Al2O3 formando com SiO2 

uma fase vítrea residual neste sistema (STRNAD, 1986). 
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Figura 19 - Diagrama de fases do sistema Li2O-SiO2 (MIGGE, 1988). 

 

Concentrações superiores a 3 % em peso de K2O auxiliam na formação de 

Li2O.SiO2, enquanto que Na2O aumenta a separação de Li2O.2SiO2. A adição de 

Al2O3 retarda a cinética de cristalização e possibilita, em quantidades maiores do 

que 5 % em massa, a precipitação de espodumênio-β. Em quantidades mais 

elevadas de SiO2, acima de 80 % em peso, quartzo pode também ser separado, 

especialmente a temperaturas mais altas de tratamento térmico. Devido à maior 

solubilidade em água do Li2O.SiO2 e do Li2O.2SiO2 em relação ao vidro inicial, estes 

materiais podem ser usados na preparação de materiais fotoplásticos e 

fotocerâmicos. As propriedades importantes destes materiais incluem um elevado 

coeficiente de expansão térmica. 
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2.7.1.2 Vitrocerâmicos Baseados no Sistema Li2O-Al2O3-SiO2 

Este sistema, também conhecido como LAS, baseia-se em aluminossilicatos 

de lítio que são substâncias com baixo coeficiente de expansão térmica, onde a 

principal fase cristalina pode ser uma solução metaestável de quartzo-β ou uma fase 

estável de espodumênio-β ou eucriptita-β, vistas no diagrama de fases da figura 20. 

O tipo de fase depende da composição inicial, tratamento térmico escolhido e dos 

agentes nucleantes empregados. Os agentes nucleantes mais eficientes para o 

sistema são TiO2, ZrO2 e P2O5, ou uma mistura destes, para atingir uma alta taxa de 

nucleação.  

Os vitrocerâmicos transparentes baseados na solução sólida de quartzo-β 

contém normalmente, pelo menos dois tipos de óxidos: Li2O, MgO e ZnO. Dentro da 

família de cristais de solução sólida que podem ser derivados da estrutura de cristais 

de quartzo-β, a composição estequiométrica eucripitita-β é especial (PANNHORST, 

1995). A substituição de Si+4 na estrutura do quartzo por Al+3 pode ser obtida se 

houver a compensação por Li+1, Mg+2 ou Zn+2. Por outro lado quartzo apresenta uma 

transição de fase reversível a 573 ºC (quartzo-α para quartzo-β) que é estável à 

temperatura ambiente quando pelo menos 20 % molar do SiO2 for substituído por 

um dos pares (Al2O3, Li2O), (Al2O3, MgO) ou (Al2O3, ZnO). 
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Figura 20 - Diagrama de fases do Sistema LAS: E – eucriptita (Li2O.Al2O3.2SiO2); S – 

espodumênio -  (Li2O.Al2O3.4SiO2); R - ortoclásio de lítio (Li2O.Al2O3.6SiO2); P - petalita 

(Li2O.Al2O3.8SiO2); BE – espodumênio - ss (Li2O.Al2O3.4-10SiO2); C - cristobalita (SiO2) 
(SACMI, 1986) 

 

De forma geral, a substituição de SiO2 por LiAlO2 resulta em uma diminuição 

do coeficiente de expansão térmica (CET). O efeito da substituição do quartzo por 

LiAlO2 pode ser verificado na figura 21 onde, para uma quantidade de 15 % molar de 

LiAlO2 observa-se valores negativos do CET para temperaturas superiores a 400 °C. 

Outros compostos também podem alterar o CET quando substituem o SiO2, por 

exemplo, a substituição pelo ZnAl2O4, resulta em uma pequena diminuição do CET; 

enquanto com a substituição por MgAl2O4, resulta em um aumento do CET. 
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Figura 21 - Curvas dilatométricas de soluções sólidas de quartzo preparadas pela 
cristalização de vidros do sistema SiO2.Li2O.Al2O3 contendo: (a) 5 % molar de LiAlO2, (b) 10 

% molar de LiAlO2, (c) 15 % molar de LiAlO2, (Q) quartzo (STRNAD, 1986). 

 

O TiO2 e ZrO2 são eficientes agentes nucleantes neste sistema, e a 

utilização de ambos tem a vantagem de reduzir a temperatura da transformação do 

vidro base no vitrocerâmico (PANHORST, 1995). 

2.7.1.3 Vitrocerâmicos Baseados no Sistema Li2O-ZrO2-SiO2 

O sistema LZS pode ser definido como um sistema ternário, o qual tem sua 

origem no sistema binário Li2O-SiO2 onde se adicionaram teores de ZrO2. A adição 

deste óxido na estrutura confere uma redução do coeficiente de expansão térmica, 

aumento da densidade, da microdureza e da resistência ao ataque químico, 

proporcionando também uma maior tendência à cristalização (OLIVEIRA, 1997). 
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Vidros do sistema LZS com teores de até 11 % em mol de ZrO2 

apresentaram transição vítrea a 600°C e um pico de cristalização a 860°C, estando 

este pico associado à formação das fases silicato de zircônio e dissilicato de 

lítio(OLIVEIRA e colaboradores, 2000). Os vidros formados com estas composições 

são transparentes. (OLIVEIRA e coloaboradores, 1998; LEONELLI e colaboradores, 

1998) também constataram em seus estudos a formação das fases cristalinas 

dissilicato de lítio e silicato de zircônio para o sistema LZS durante o processo de 

sinterização, obtendo uma otimização das propriedades mecânicas e químicas para 

fração de zircônia igual a 23 %, em massa. 

2.7.1.4 Vitrocerâmicos Baseados no Sistema Li2O-ZrO2-SiO2-Al2O3 

Foi realizado um estudo objetivando investigar as potencialidades de um 

novo sistema vitrocerâmico, a partir de uma das composições do sistema LZS 

(MONTEDO, 2005), escolhido por apresentar resultados interessantes de resistência 

mecânica e química; porém, com elevado coeficiente de expansão térmica (CET). 

Este estudo consistiu em substituir parte da zircônia por alumina nesta composição 

LZS, pois esta proporciona a cristalização da fase espodumênio-β que possui baixo 

CET. A partir desta substituição obteve-se um novo sistema vitrocerâmico 

denominado LZSA. Observou-se que este novo sistema não apresentou valores de 

resistência ao risco que atendesse às exigências das aplicações. A partir disto, foi 

introduzido partículas de reforço de Al2O3, SiO2 ou ZrSiO4. 

Os resultados mostraram que a substituição parcial da zircônia pela alumina 

ocasionou uma diminuição da massa específica, bem como a diminuição do CET e 
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alteração da temperatura de cristalização. Esta alteração da temperatura de 

cristalização levou a um aumento da porosidade e diminuição da retração linear, isto 

devido a um estreitamento da faixa compreendida entre Tc e Tg, causando um 

fenômeno de interrupção da sinterização pela cristalização. 

O sistema, desta forma, apresentou as seguintes propriedades em relação 

aos materiais tradicionais utilizados como revestimento (MONTEDO, 2005): 

 Boa resistência mecânica; 

 Boa resistência química; 

 Baixo coeficiente de expansão térmica; 

 Elevada resistência ao risco; 

 Ausência de brilho. 

2.7.2 Processamento dos Materiais Vitrocerâmicos 

2.7.2.1 Matérias Primas Utilizadas 

Existem muitas matérias primas usadas na produção de vitrocerâmicos. Um 

grande número destes é obtido a um baixo custo, devido à simplicidade de sua 

composição como o quartzo (SiO2), carbonato de sódio (Na2CO3), Calcita (CaCO3), 

carbonato de lítio (Li2CO3), argilas e etc. As análises e formulações das misturas das 

matérias primas requerem cuidado, pois, pequenos níveis de impurezas podem 

afetar a cristalização dos vidros. Os sistemas convencionais são compostos por 

óxidos de elementos comuns como silício, alumínio, boro, sódio, cálcio e etc. Por 
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outro lado, a natureza multicomposicional dos vidros podem incorporar misturas de 

minerais naturais complexos que contém espécies químicas comuns a uma 

formulação particular. O uso destes minerais ajuda geralmente nos processos de 

mistura e fusão. Como por exemplo, podemos citar o feldspato, dolomita, petalita, 

espodumênio e nefelina (OLIVEIRA, 2002).  

2.7.2.2 Cristalização 

A cristalização dos vidros é um fenômeno que está relacionado, do ponto de 

vista termodinâmico, com a diminuição da energia livre do sistema. Este fenômeno é 

classificado, segundo o mecanismo de nucleação, como homogêneo e heterogêneo. 

Quando a nucleação dos cristais acontece de maneira homogênea, a composição 

química do cristal formado é a mesma do vidro precursor.  E quando a nucleação 

dos cristais se produz de modo heterogêneo, estes apresentam formas e 

composições químicas diferentes do vidro precursor. Neste último caso, a nucleação 

se origina na superfície das impurezas, em partículas introduzidas como agente de 

nucleação e também na superfície livre do material. Na prática, a nucleação de 

cristais é produzida majoritariamente de maneira heterogênea.  

A cristalização pode ocorrer de duas maneiras: 

a)  Superficial: os cristais crescem perpendicularmente à superfície; 

b)  Volumétrica: os cristais são nucleados uniformemente em todo o volume 

do material.  

A introdução de agentes de nucleação induz a cristalização sobre todo o 

volume do material e aumenta o número de núcleos por unidade de volume e de 
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tempo. A cristalização superficial é mais comum e normalmente necessita de menor 

energia de ativação.  

Os vidros, especialmente aqueles formulados para serem convertidos em 

vitrocerâmicos, requerem geralmente um ou mais ciclos de tratamentos térmicos. A 

relação entre tempo e temperatura deve ser crítica. Os valores de velocidade de 

aquecimento e tempo de tratamento a diferentes temperaturas assumem um papel 

importante na nucleação no desenvolvimento de uma fase cristalina desejada e na 

microestrutura resultante. Alguns tratamentos térmicos aplicados em materiais 

vitrocerâmicos visam aquecê-los a uma temperatura entre 50 e 100 ºC e mantém-se 

esta durante um determinado intervalo de tempo. Este procedimento garante a 

ocorrência do fenômeno de nucleação, e do crescimento de cristais em função da 

microestrutura e das propriedades finais desejadas. Estas faixas de temperatura de 

tratamentos térmicos de nucleação e cristalização em materiais vitrocerâmicos 

variam de acordo com o tipo de sistema. Um exemplo de tratamento térmico 

utilizado em vitrocerâmicos está ilustrado na figura 22, onde o primeiro patamar a 

750 °C corresponde à etapa de nucleação dos cristais, e a 900 °C é a etapa de 

cristalização, onde ocorre o crescimento dos cristais nucleados no patamar anterior, 

com uma redução significativa da fase vítrea no material. 

 

Figura 22 - Tratamentos térmicos em vitrocerâmicos do sistema LZS. (Nucleação e 
Cristalização) (OLIVEIRA, 2002). 
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Quando ocorre a cristalização de um vidro, sua densidade aumenta e em 

consequência, o vitrocerâmico se contrai. Esta contração é geralmente pequena, na 

ordem de 1 a 5 % do volume (OLIVEIRA e ALARCON, 1998). 

2.7.3 Propriedades e Aplicações 

A gama de propriedades inerentes aos cristais formados a partir do vidro 

precursor determina por sua vez o potencial dos vitrocerâmicos. Entre as 

características mais interessantes destes materiais incluem baixos coeficientes de 

expansão térmica, transparência ótica, elevada resistência química e mecânica. É 

importante ressaltar a biocompatibilidade e aplicação onde se requer, em particular, 

alta resistência a choques térmicos e oxidação. Outra aplicação particularizada é a 

substituição de ossos ou próteses vitrocerâmicas baseadas em apatita. A escolha do 

sistema vitrocerâmico, o desenvolvimento de sua morfologia, cristais e 

microestrutura nas diversas fases do processo determinam o comportamento do 

material para uma determinada aplicação (OLIVEIRA e ALARCON, 1998). Estas 

propriedades descritas acima estão mostradas na tabela 1.  

Tabela 1 - Principais vitrocerâmicos comerciais com indicação do sistema de origem, nome 
comercial, fases cristalinas mais importantes, propriedades e aplicações (OLIVEIRA, 2002). 

Sistema Nome 

Comercial 

Fase 

cristalina 

Propriedades Aplicações 

Li2O-

Al2O3-

SiO2 

Pyroceram 

(9608) 

espodumênio 

- β  

Opaco, com baixo 

coeficiente de 

expansão térmica e 

resistência química. 

Utensílios de 

cozinha resistente 

ao calor e ao 

choque térmico etc. 
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Tabela 1 (continuação) - Principais vitrocerâmicos comerciais com indicação do sistema de 

origem, nome comercial, fases cristalinas mais importantes, propriedades e aplicações 

(OLIVEIRA, 2002). 

 Fotoceram Li2SiO3, 

Li2Si2O5 

Opaco, com 

excelentes 

propriedades 

dielétricas e boa 

resistência mecânica 

e química. 

Pequenos 

componentes de 

precisão etc. 

 Cer-Vit quartzo - β  Pode ser 

transparente ou 

opaco, coeficiente de 

expansão térmica 

muito baixo, muito 

resistente ao choque 

térmico. Apresenta 

boa resistência 

mecânica e química. 

Espelhos, 

componentes de 

telescópio e óticos 

em geral, laser, 

placas para 

esquentar 

alimentos, 

microcircuitos, 

refratários, etc. 

 Hercuvit quartzo - β  Baixo coeficiente de 

expansão térmica, 

alta transparência, 

elevada resistência 

mecânica a abrasão 

e ao choque térmico. 

Panelas e portas de 

fornos, superfícies 

de trabalho em 

laboratório etc. 

 Sitalls espodumênio 

- β e β-

eucriptita  

Opaco e 

transparente. Baixo 

coeficiente de 

expansão térmica, 

resistente a abrasão 

e a agentes 

químicos, isolante 

elétrico e resistente 

ao calor. 

Reatores, 

misturadores de 

substâncias 

químicas, material 

abrasivo, espelhos 

astronômicos, 

componentes 

elétricos e 

eletrônicos etc. 
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Tabela 1(continuação) - Principais vitrocerâmicos comerciais com indicação do sistema de 

origem, nome comercial, fases cristalinas mais importantes, propriedades e aplicações 

(OLIVEIRA, 2002). 

 Schott GlasKeramik quartzo - β  Baixo coeficiente de 

expansão térmica, 

elevada 

transparência, pode 

ser opaco ou colorido, 

bom acabamento 

superficial, bom 

isolante elétrico, 

elevada resistência 

mecânica e ao calor. 

Aplicações óticas, 

espelhos de 

telescópio, placas 

de fogões e fornos 

etc. 

 Neoceram quartzo - β  

e/ou 

espodumênio - 

β  

Transparente e 

opaco, baixo 

coeficiente de 

expansão térmica, 

pode ser utilizado a 

altas temperaturas, 

elevada resistência 

mecânica. 

Unidades de 

aquecimento e 

emissão de calor, 

isolantes elétricos, 

fabricação de 

lasers, 

revestimentos de 

fornos de 

microondas, 

materiais de 

laboratório etc. 

 
MgO-

Al2O3-

SiO2 

Pyroceram 

9606 

Cordierita Elevada resistência 

mecânica, opaco 

(branco), excelentes 

propriedades 

elétricas, elevada 

resistência à abrasão, 

transparente a ondas 

de radar. 

Cápsulas de 

mísseis, cápsulas 

de radares, antenas 

de microondas, 

pequenos tubos 

para trabalhos a 

baixas pressões. 
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Tabela 1(continuação)  - Principais vitrocerâmicos comerciais com indicação do sistema de 

origem, nome comercial, fases cristalinas mais importantes, propriedades e aplicações 

(OLIVEIRA, 2002). 

CaO-

ZnO-

Al2O3-

SiO2 

Neopariés* Wolastonita 

(CaO.SiO2) 

Resistente a efeitos 

atmosféricos, elevada 

resistência química e 

a abrasão. Pode 

imitar pedras naturais 

como o mármore e o 

granito. 

Pisos e 

revestimentos. 

CaO-

Al2O3-

SiO2 

Slagceram Wolastonita, 

Anortita, 

Diopsita 

Altíssima resistência 

mecânica e ao 

desgaste abrasivo. 

Pisos que 

necessitam elevada 

resistência ao 

desgaste. 

 Slagsitall** Wolastonita, 

Anortita 

Boa resistência 

mecânica, elevada 

resistência à abrasão, 

boa resistência 

química. 

Indústria da 

construção, pisos e 

revestimentos, 

tubos para 

condução de gás, 

proteção de 

ventiladores 

industriais, material 

resistente à 

corrosão química, 

indústria agrícola 

etc. 

* Material Sinterizado, **Também pode ser obtido por sinterização. 
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2.8 Alumina – Al2O3 

Dentre os óxidos metálicos o de alumínio (alumina) é um dos mais 

estudados nos últimos anos, visando aplicações tribológicas. 

A Alumina- apresenta caráter predominantemente iônico e possui estrutura 

cristalina hexagonal. Além da estabilidade química, o caráter da ligação 

predominante iônico em uma estrutura cristalina, com poucos sistemas de 

escorregamento, faz com que a alumina- possua como característica intrínseca 

dureza e módulo elástico elevados (CHAWLA, 1993). Estas propriedades fazem com 

que este material tenha potencialidade de melhorar a resistência ao risco e o 

desgaste por abrasão quando adicionado a sistemas vitrocerâmicos. As 

propriedades da alumina estão listadas na tabela 2. 

Tabela 2 - Propriedades da alumina para vários valores de densidade relativa (ACCHAR, 

2000; LEE e RAINFORD, 1994). 

 Alumina  

99,9 % 

Alumina 

99,7 % 

Alumina  

98 % (1,5% 

SiO2) 

Alumina  

96 % 

Densidade 

(g/cm3) 

3,96-3,98 3,85-3,90 3,80-3,85 3,72 

Tenacidade 

(MPa.m1/2) 

3,8-4,5 5,0-6,5 4,5-5,0 - 

Módulo de 

Elasticidade 

(GPa) 

400-410 350-380 340-350 303 

Resistência a 

Flexão (MPa) 

550-600 300-400 350-400 358 
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Tabela 2 (continuação) - Propriedades da alumina para vários valores de densidade relativa 

(ACCHAR, 2000; LEE e RAINFORD, 1994). 

Energia de 

fratura (J/m2) 

- 40-50 30-40 - 

Condutividade 

térmica 20-1000 

°C (W/mk) 

38,9 23-26 20-23 24 

Choque Térmico 

(°C) 

- 240 280 - 

Coeficiente de 

dilatação Linear 

(°C-1) 

6,5-8,9 x 10-6 8,0 x 10-6 7 x 10-6 7,4 x 10-6 

Dureza Mohs 

(Rockwell 84) 

- 9 9 - 

 

 

Dentre as formas alotrópicas da alumina, a alumina- se caracteriza por 

apresentar um maior potencial de aplicação. A estrutura pode ser descrita como uma 

estrutura hexagonal densa de íons de oxigênio, na qual 2/3 dos vazios octaédricos 

são ocupados por cátions Al3+.  

Nas últimas décadas, as cerâmicas de alumina- têm sido empregadas nas 

mais diversas áreas, destacando-se para aplicações estruturais e químicas como 

guias fios, bicos pulverizadores, cadinhos, ferramentas de corte, material de 

implante ósseo e dentário (DOERRE e HUBNER, 1984). 
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2.9 Carbeto de Silicio – SiC 

O carbeto de silício apresenta ligações covalentes de maior intensidade 

(88% de caráter covalente) do que o nitreto de silício (70 %). As fortes ligações 

presentes conferem a esse tipo de material uma melhor estabilidade estrutural em 

temperaturas elevadas do que em outros materiais cerâmicos; tendendo o SiC a 

sublimar- se apenas a temperaturas maiores do que 2400 °C (ACCHAR, 2000). O 

carbeto é da mesma forma que o nitreto de silício, um material sintético, o qual pode 

ser obtido através do processo de Acheson. Esse processo é baseado em uma 

redução carbotérmica do SiO2 e pode ser descrita pela Equação 14: 

SiO2 + 3C → SiC + 2CO (T > 2000 °C)                                        (14) 

 

Na obtenção de SiC  utiliza-se uma mistura de 60 % de SiO2 pura e 40 % de 

coque de petróleo  ou de carvão vegetal. Na faixa de temperatura de entre 1400°C e 

1800 °C, tem-se o β-SiC, de estrutura cúbica, o qual se transforma  a partir de 1800 

°C em α-SiC, de estrutura hexagonal como visto na figura 23 (ACCHAR, 2000).  

 

         

                (a)                (b) 

Figura 23 - Estrutura do Carbeto de Silicio. (a) Estrutura do β-Carbeto de Silício em (b) α-
Carbeto de Silício (Fonte: < http://www.enotes.com/topic/Silicon carbide> Acesso em: 07 de 

Abril de 2012) 

http://www.enotes.com/topic/Silicon%20carbide
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Um dos primeiros métodos utilizados para a produção de corpos densos de  

SiC foi a prensagem a quente (hot pressed silicon carbide), a qual produz materiais 

com altas densidades ( acimas de 99 % Densidade Teórica). O SiC pode ser 

também produzido  através do PSSC (pressureless sintered silicon carbide), ou SSiC 

(sintered silicon carbide) (ACCHAR, 2000). Os dois métodos exigem pós de SiC 

bastantes reativos (área superficial BET = 15m2/g) e o uso de aditivos de 

sinterização para melhorar a densificação. No caso do carbeto de silício são utilizado 

carbono e o boro. A densidade do SiC  é 3,21 g/cm3. Esse material apresenta ótimas 

propriedades térmicas e elétricas (ACCHAR, 2000).  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1  Procedimento Experimental 

O desenvolvimento deste trabalho seguiu os procedimentos descritos no 

seguinte fluxograma, da figura 24:  

 

Figura 24 - Fluxograma dos procedimentos experimentais. 

Seleção das matérias-primas 

(Espuma, alumina e aditivos) 

Impregnação da espuma e retirada 

do excesso 

Calcinação dos Filtros de Al
2
O

3
-

LZSA (330 ºC e 900 ºC) 1 hora – 2 
ºC/min 

 (400ºC e 900ºC) 1 hora – 

Formulação da barbotina 

Sinterização 
(1500 ºC) 2 horas – 5 ºC/mi (1500 ºC) 

2 horas – 5 ºC/min 

Densidade e Porosidade 

(Geométrica e Arquimedes) 

Análise Microestrutural 

MEV 

Análise termomecânica 
Flexão 4-pontos e compressão 

Análises de fases 

DRX 

Análise térmica da espuma 

precursora 

Análises dos resultados em ralação ao 

modelo de Gbson e e Ashby 

Análise reológica 

Análise fluidodinâmica 

Composição das 
Suspensões 

 

Análise granulométrica dos 

pós de Al2O3 e LZSA 



CAPÍTULO III – MATERIAIS E MÉTODOS                                                                                                     75 

 

 

 

Para a realização deste trabalho foram utilizados filtros cerâmicos comerciais 

(Alumina + 30 % em massa de Carbeto de Silicio, TECNICER, Brasil), e os 

desenvolvidos em laboratório (Alumina + 30 % em massa de LZSA) com duas 

distribuições de poros por polegada linear (10 e 20 ppi), ambos produzidos pelo 

método da réplica, que estão mostradas na figura 25. Em seguida foram avaliadas 

as seguintes propriedades: densidade, porosidade, resistência mecânica, resistência 

ao choque térmico, permeabilidade e, para caracterização microestrutural e 

morfológica, as análises realizadas foram feitas através de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) e difratometria de raios X. 

 

 

 

 

Figura 25 - Amostras dos filtros cerâmicos utilizados neste trabalho. (a) Filtro cerâmico do 
sistema Al203-LZSA; (b) Filtro cerâmicos do sistema Al2O3-SiC. 

3.2  Processamento das Amostras Desenvolvidas em Laboratório  

Para a confecção dos filtros cerâmicos feitos em laboratório, foram utilizadas 

e caracterizadas dois tipos de espumas de poliuretano poliéster (Foam Partner & 

(a) (b) 
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Nauer AG, Alemanha) de porosidade aberta como mostrado na figura 26, e suas 

características fornecidas pelo fabricante são apresentados na tabela 3.   

Tabela 3 - Características das Espumas de Poliuretana. 

Características Espuma A Espuma B 

Densidade linear por 

poros PPI (Poros por 

polegada linear) 

10 20 

Densidade (kg/m3) 25 25 

Alongamento no ponto 

de ruptura (%) 

>1000 >1000 

Fluxo de ar (ml/m2s) 4500 4500 

 

 

 

Figura 26 - Espumas de poliuretanas utilizadas no processo da réplica (ARQUELLO, 2009). 

O material cerâmico utilizado na fabricação das cerâmicas celulares foi 

alumina (Al2O3–α A 16 SG) fornecida pela Bassemann indústria química, e o 

Espuma A Espuma B 
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vitrocerâmico baseado no sistema LZSA foi fornecido pela Universidade Federal de 

Santa Catarina.      

Para preparação da suspensão de (Alumina + LZSA) foram utilizados outros 

componentes: como meio dispersante (solvente) foi utilizado água destilada. 

Também foi utilizado álcool polivinílico (PVA), polímero acrílico aquoso (Cromoline, 

Brasil), que faz o papel de ligante, auxiliando na coesão das partículas e na 

aderência da suspensão na espuma cerâmica, propiciando uma melhora nas 

propriedades da cerâmica, após a sinterização. O silicato de sódio (Vetec, Brasil) foi 

utilizado como dispersante da suspensão cerâmica, que contribuíram para a 

estabilização da suspensão, evitando a aglomeração dos pós.  

3.2.1 Distribuição do Tamanho de Partícula  

Os pós de Al2O3 e LZSA foram submetidos à análise granulométrica em um 

granulômetro a laser CILAS 1180L, com faixa de medição de 0,04 a 2500 µm. A 

análise granulométrica de partículas sólidas compreende a determinação do 

tamanho das mesmas, bem como da frequência com que ocorrem em uma 

determinada classe ou faixa de tamanho.  

3.2.2 Análise Térmica da Esponja Polimérica 

O comportamento térmico das espumas de poliuretana foi determinado 

através de um tratamento de degradação térmica. O objetivo deste procedimento é 
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obter informações sobre a completa degradação térmica das espumas, a fim de 

manter intacta a estrutura celular da cerâmica durante o processo de calcinação. Os 

estudos de decomposição térmica de ambas as espumas de poliuretana, foram 

feitas por análise termogravimétrica (TGA). Este ensaio foi realizado em um 

equipamento de modelo 51H da SHIMADZU. Para realização deste ensaio, 

estabeleceu-se uma taxa de aquecimento de 5 °C/min até a temperatura máxima 

600 °C,  a atmosfera ambiente. 

3.2.3 Preparação da suspensão cerâmica 

A suspensão foi preparada com um conteúdo em volume de 55 % de 

sólidos. Em seguida todos os componentes constituintes da suspensão cerâmica 

(água, ligante, dispersante Al2O3 e LZSA), foram misturados e homogeneizados em 

um misturador (FISATOM 713 D - Brasil) por um período de 1 h, com frequência de 

700 rpm. 

3.2.4 Reologia das Amostras Desenvolvidas em Laboratório 

As medidas reológicas foram realizadas em um viscosímetro rotacional de 

placas paralelas de modelo Thermohaake VT 550, Polylab System, Rheomex, na 

qual se determinou a viscosidade aparente em função da taxa de cisalhamento para 

as suspensões utilizadas neste trabalho. As medidas foram realizadas a temperatura 

ambiente, a uma taxa de cisalhamento de 0 a 1200 s-1
.  O objetivo destas medidas 
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foi observar o comportamento tixotrópico e/ou reopéxio do fluido utilizado na 

impregnação da espuma polimérica. 

3.2.5 Impregnação e Secagem das Esponjas 

Após a etapa de análise reológica das esponjas, partiu-se para impregnação 

destas com a suspensão. As espumas foram impregnadas com a suspensão de 

(Alumina-LZSA). A impregnação foi realizada manualmente, onde cada amostra de 

esponja era imersa na suspensão cerâmica. Estas possuíam uma geometria circular 

com diâmetro de 30 mm. O procedimento foi repetido varias vezes a fim de permitir a 

impregnação total da suspensão na espuma polimérica. Para retirada do excesso da 

suspensão na espuma foi utilizado uma calandra, que é um dispositivo composto de 

dois roletes dispostos paralelamente entre si, sendo a distância entre eles conhecido 

como abertura da calandra. O ajuste desta abertura foi feito tomando-se como 

referência a espessura da esponja, uma vez que a função desta etapa é a retirada 

do excesso da suspensão cerâmica por compressão das mesmas entre os roletes 

(SALVINI e colaboradores, 2002).  

Com base nessas informações fixou-se que a abertura da calandra seria de 

25 % da espessura da amostra, onde estudos verificaram que com essa 

porcentagem na abertura, as propriedades mecânicas e fluidodinâmicas dos filtros 

são otimizadas (SALVINI e colaboradores, 2001). Após o término dessa etapa, as 

amostras foram secadas à temperatura ambiente por um período de 24 h. Logo após 

o processo de secagem as amostras foram calcinadas em forno mufla (Forno EDG - 

Brasil), a uma temperatura de 330 °C, onde permaneceram neste patamar por um 
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período de 1 h. Para se atingir a temperatura de calcinação utilizou-se uma taxa de 2 

ºC/min. Em seguida, as amostras foram aquecidas, utilizando a mesma taxa de 

aquecimento anterior, até a temperatura de 900 °C, onde permaneceram por mais 1 

h, finalizando o processo de calcinação.  

Após o processo de calcinação as amostras foram sinterizadas em um forno 

(NABERTHERM – Alemanha), utilizando uma taxa de aquecimento de 5 °C/min, até 

a temperatura de 1500 °C, por um período de tempo de 2h, e em seguida foram 

resfriadas a uma taxa de resfriamento de 5 °C/min até a temperatura de 400º C. 

3.3 Caracterização Física 

Os valores de densidade e porosidade (Equações 14, 15, 16, 17 e 18) dos 

filtros cerâmicos comerciais, e os processados em laboratório, foram obtidos a partir 

das dimensões e massa dos corpos de prova.  Para o cálculo destes valores, 

também foi levado em consideração à densidade real, a qual foi calculada pela regra 

das misturas dos materiais que a compõe. O complemento da razão entre a 

densidade geométrica e a real (Equação 18) é igual à fração de vazios (porosidade) 

destes materiais.  

V

m
0  (14) 

LZSALZSAOAlOAls ff  
3232

 (15) 

 

                        SiCSiCOAlOAls ff  
3232

      (16) 
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onde ρ0, m e V são, respectivamente, a densidade, a massa e o volume de material 

celular; ρs  é a densidade da fração solida; ρ é a densidade de cada constituinte 

respectivamente e, ε é a porosidade. 

3.4 Caracterização Mecânica 

3.4.1 Ensaio de Flexão 

Para avaliar o comportamento mecânico dos filtros cerâmicos, foram 

realizados ensaios mecânicos de flexão em quatro pontos. Para realização do 

ensaio de flexão em quatro pontos, os materiais selecionados foram ensaiados à 

temperatura ambiente e a 1000 °C para se avaliar o comportamento desses 

materiais sob variações de temperaturas. Para realização do ensaio em quatro 

pontos, selecionaram-se cinco amostras de cada ppi utilizado neste trabalho, tanto 

para as amostras comerciais quanto as confeccionadas em laboratório. As amostras 

foram cortadas em seções retangulares com dimensões de 30 x 10 x 10 mm 

aproximadamente. Para cortar as amostras nestas dimensões foi utilizada uma 

máquina de corte (Máquina LABCUT com disco de diamante). Após esta etapa as 
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amostras foram ensaiadas em uma máquina de ensaio mecânico de bancada de 

modelo ZR 2.5 ZZWICKROELL, alemã, com velocidade de ensaio de 0,5 mm/min e 

espaçamento entre os apoios superior e inferior de 10 e 20 mm, respectivamente. 

Como as espumas cerâmicas possuem uma topografia irregular, foram utilizadas 

borrachas semirrígidas para auxiliar na realização deste ensaio, que foram 

colocadas nas amostras para se evitar possíveis deslocamentos das mesmas 

durante o ensaio mecânico, e também para evitar o atrito localizado.  

Para realização dos ensaios de flexão à temperatura de 1000 °C foi 

confeccionado um dispositivo para avaliação deste comportamento, onde este era 

composto por uma haste de alumina presa à máquina de ensaio, onde esta era 

introduzida em forno de bancada por meio de uma abertura na parte superior do 

forno, ligado à temperatura de 1000 °C. O dispositivo está representado na figura 27. 

O objetivo de avaliar o comportamento destes materiais a temperaturas elevadas é 

de se observar como estes se comportam perante altas temperaturas, já que um dos 

requisitos para estes materiais é que mantenham suas propriedades em condições 

extremas.          

 

Figura 27 - Dispositivo utilizado para realização do ensaio de flexão nos filtros cerâmicos. 
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3.4.2 Ensaio de Compressão 

Para realização do ensaio de compressão nos filtros cerâmicos comerciais e 

os confeccionados em laboratório, foram selecionadas cinco amostras de cada ppi 

de ambos os sistemas estudados. Para corte das amostras utilizou-se o mesmo 

equipamento usado para cortar as amostras dos ensaios de flexão, (Máquina 

LABCUT com disco de diamante). As amostras foram cortadas nas dimensões de 24 

x 24 x 10 mm. Os ensaios de compressão foram realizados em uma máquina de 

ensaios mecânicos de bancada (ZR 2.5 ZZWICKROELL Alemanha), segundo a 

norma ASTM C133-94, com velocidade do travessão de 1,3 mm/min. As superfícies 

da amostra ortogonais à aplicação da carga de compressão foram cobertas com 

uma borracha rígida. Isso é recomendado para eliminar os efeitos de carregamento 

localizado, devido à topografia da superfície das amostras. 

3.5 Caracterização Termomecânica – Choque Térmico 

Os ensaios de choque térmico nos filtros cerâmicos em água foram 

realizados em um forno vertical (Marca JUNG, modelo 0213, Brasil). A amostra do 

filtro foi suspensa dentro do forno por um fio de kanthal. Uma vez atingida à 

temperatura de teste, a amostra permaneceu por 30 minutos dentro do forno e, em 

seguida, o fio de kanthal foi solto e o conjunto amostra-fio foi mergulhado em um 

tanque com água. Deste modo, a temperatura de choque térmico na amostra 

correspondeu à diferença entre a temperatura da amostra e da água. Para cada 

temperatura de ensaio (300, 600 e 900 °C) foram utilizadas cinco amostras dos 
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filtros cerâmicos comerciais, também cinco amostras dos filtros processados em 

laboratório. Logo após o procedimento de choque térmico nas amostras, estas foram 

ensaiadas mecanicamente sob compressão, a fim de avaliar o seu comportamento 

mecânico.   

3.6 Caracterização Fluidodinâmica: Permeabilidade 

A caracterização fluidodinâmica dos filtros cerâmicos foi feita em 

equipamento desenvolvido em laboratório na Universidade de Ribeirão Preto 

(UNAERP). O teste consistiu na passagem de ar provido por um compressor, que foi 

monitorado em um medidor e controlador de vazão, através do elemento filtrante 

colocando ar comprimido no sistema de filtração que consistia de duas seções 

cilíndricas, feitas de aço refratário, e adaptadas a um suporte fixo, como mostrado 

na figura 28. 

 

Figura 28 - Esquema de um sistema experimental para avaliação da permeabilidade em 
filtros cerâmicos.  
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A amostra em forma de disco foi fixada diretamente em um porta-amostra 

entre as seções cilíndricas, e vedada. O ar atravessa a amostra verticalmente no 

sentido ascendente. Mediu-se a pressão inicial e saída em manômetro e 

micromanômetro, com tomadas de pressão antes e depois do filtro. Os parâmetros 

de permeabilidade das amostras foram avaliadas pela queda de pressão em função 

da taxa de fluxo. As constantes de permeabilidade darciana (k1) e não darciana (k2) 

foram calculadas através dos ajustes feitos na equação de Forchheimer. A Equação 

19 representa a equação de Forchheimer modificada (INOCENTINNI e 

colaboradores, 1999). 
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Onde Pe é a pressão absoluta na entrada da amostra; Ps é a pressão absoluta na 

saída; L é a espessura da amostra; µ é a viscosidade do fluido, e ρ é a massa 

específica do mesmo; vs  é a velocidade superficial de escoamento, que é a vazão 

volumétrica pela área de seção transversal, perpendicular ao escoamento do fluido; 

k 1 e k 2  são a permeabilidade darcyana  e  não-darcyana,  respectivamente. 
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3.7 Caracterização Microestrutural  

3.7.1 Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

Os aspectos microestruturais e morfológicos dos filtros cerâmicos que foram 

submetidos aos ensaios de mecânicos e termomecânicos, foram analisados por 

microscopia eletrônica de varredura (SHIMADZU SSX550 SUPERCAN). O objetivo 

desta análise foi associar os aspectos microestruturais com as propriedades 

mecânicas e termomecânicas apresentadas pelas cerâmicas, como também avaliar 

as superfícies de fratura dos filtros cerâmicos com relação aos defeitos pré-

existentes nesses materiais, sendo esses defeitos provenientes do processamento.  

3.7.2 Difração de Raios X – DRX 

Para determinação das fases cristalinas dos filtros cerâmicos, foi utilizado 

um difratômetro de raios X (XRD – 6000 SHIMADZU) utilizando um tubo de cobre 

(radiação Kα) com um ângulo de varredura entre 10 a 80°, com uma velocidade de 2 

graus por min. Para identificação das fases cristalinas foi utilizado o banco de dados 

JCPDS.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1    Caracterização das matérias primas 

4.1.1 Distribuição do Tamanho de Partícula  

Nas figuras 29 e 30 são mostrados os gráficos de distribuição granulométrica 

dos pós utilizados neste trabalho.   

 

Figura 29 - Curva de distribuição granulométrica do pó de Al2O3. 
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Figura 30 - Curva de distribuição granulométrica do pó de LZSA. 

Os pós de Al2O3 e LZSA apresentaram tamanho médio de partículas de 1,64 

e 4,06 μm, respectivamente. A introdução de partículas com diâmetro menor que o 

material de base pode acarretar melhoras nas propriedades mecânicas. A 

distribuição granulométrica dos dois pós mostra também que, os valores de faixa de 

tamanho das partículas são pequenos, o que indica que não ocorrerá uma 

segregação acentuada destes componentes por sedimentação durante o processo 

de mistura. 

4.1.2  Análise Térmica da Esponja Polimérica 

As figuras 31 e 32 mostram as curvas de análise termogravimétricas das 

espumas de poliuretanas de 10 e 20 ppi respectivamente.   
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Figura 31 - Curvas termogravimétrica e diferencial termogravimétrica da espuma de 10 ppi. 

 

Figura 32 - Curvas termogravimétrica e diferencial termogravimétrica da espuma de 20 ppi. 

O tratamento térmico das amostras foi planejado com base nas temperaturas 

de degradação da esponja poliuretana. Observa-se que a degradação da poliuretana 

encontra-se na faixa de temperatura entre 300 e 400 °C, nesta faixa de temperaturas 

foi observado que os produtos da decomposição da esponja são CO2, CO e NH3, 
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como mostrado nas Figuras 31 e 32, estão de acordo com a literatura (SOUSA e 

colaboradores, 2008).   

4.1.3 Analise reológica das suspensões 

Na tabela 4 estão apresentados os valores das composições das suspensões 

utilizados neste trabalho. 

Tabela 4 - Composição das Suspensões estudadas. 

Matérias Primas Composição (% em Volume) 

 Suspensão A Suspensão B Suspensão C 

LZSA  15 13,75 16,5 

Al2O3 40 41,24 38,5 

PVA 5 5 5 

Silicato de Sódio 1 1 1 

H2O 39 39,01 39 

 

Nota-se que a suspensão B tornou-se muito viscosa, o que é típico de 

suspensões com altos valores de sólidos, que tendem a formar aglomerados devido 

a atração mutua entre as quais, o que tornou a realização dos ensaios de 

viscosidade inviável. Já as suspensões A e C apresentaram um comportamento 

tixotrópico, como mostrado na figura 33.  
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Figura 33 - Comportamento reológico das suspensões. 

Observa-se que em ambas as curvas da figura 33, que a viscosidade inicial e 

final são coincidentes. Sendo assim, os valores de viscosidade finais menores do 

que os iniciais mostram que as propriedades destas suspensões são dependes do 

tempo, o que é típico do comportamento tixotrópico. 

Diante deste comportamento, a composição mais adequada para 

impregnação na espuma polimérica foi da suspensão A, já que a mesma apresentou 

valores de viscosidade mais adequados para impregnação. Com relação suspensão 

C, esta apresentou valores de viscosidade menores, o que impossibilita a 

impregnação na esponja polimérica, acarretando o seu escorrimento, e provocando 

defeitos que comprometem o desempenho mecânico do filtro cerâmico.  
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4.2  Caracterização Física 

4.2.1  Densidade e porosidade 

A tabela 5 apresenta os resultados de densidade relativa e geométrica e a 

porosidade dos materiais estudados neste trabalho. Pode-se observar a proximidade 

dos valores de porosidade nas amostras com 10 e 20 ppi. Isto pode ser explicado 

pelo fato de que a contagem nominal de poros (ppi) não tem influência na 

porosidade, pois as esponjas poliméricas apresentam porosidade na faixa de 0,95 a 

0,97, independentemente do número de poros por polegada linear. Sendo assim, o 

processamento cerâmico apenas recobre uniformemente os filamentos, alterando 

proporcionalmente a porosidade da esponja.  

Tabela 5 - Densidade relativa, geométrica e porosidade dos filtros cerâmicos de Al2O3-SiC e 
Al2O3-LZSA. 

Amostras Densidade 
Geométrica 

(g/cm3) 

Densidade 
Relativa 

 

Porosidade  
(%) 

Al2O3-SiC   10ppi 
 

0,42 ± 0,08 0,119 ± 0,22 84,97 ± 1,35 

Al2O3-SiC   20ppi 
 

0,48 ± 0,05 0,133 ± 0,01 86,67 ± 1,27 

Al2O3-LZSA 10ppi 
 

0,36 ± 0,04  0,084 ± 0,02 86,64 ± 2,26 

Al2O3-LZSA 20ppi 0,46 ± 0,05 0,130 ± 0,01 86,94 ± 1,01 

 

Desse modo, a porosidade é mantida a um nível elevado, e esta combinada 

ao diâmetro de poro pequeno, favorece o processo de filtragem (SALVINI e 

colaboradores, 1998). Os valores obtidos de porosidade nos materiais cerâmicos 

ficaram na faixa de 85 a 88 %, o que condiz com os valores de porosidade descritos 

na literatura que ficam na faixa de 60-90 % (SALVINI e colaboradores, 2000). 
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Os resultados de densidade relativa, para ambos os sistemas, mostraram 

valores mais próximos, com exceção da amostra da amostra de 10 ppi do sistema 

Al2O3-LZSA, o que demonstra que a diminuição da densidade da espuma cerâmica 

(geométrica) acompanhou proporcionalmente a densificação do material que são 

constituídos os filamentos cerâmicos. A densidade relativa é um parâmetro a ser 

considerado no equacionamento do modelo matemático desenvolvido por Gibson e 

Ashby para este tipo de materiais (GIBSON e ASHBY, 1997). 

4.2.2 Análise Termomecânica 

4.2.2.1 Choque Térmico 

Na figura 34 são apresentados os valores de resistência ao choque térmico 

em função da temperatura para os compostos de Al2O3-LZSA e Al2O3-SiC. Observa-

se que há uma redução gradual da resistência mecânica do filtro cerâmico de ambos 

os compostos em função do aumento de temperatura de choque térmico. Isto pode 

ser explicado devido ao processo de dano mecânico, que se dá de maneira lenta, ao 

invés de uma propagação rápida da trinca (ORENSTEIN, 1992).  
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Figura 34 - Resistência mecânica em compressão em função da temperatura de choque 
térmico. 

 

Nos filtros cerâmicos de Al2O3-SiC com 10 ppi, a resistência permaneceu 

praticamente inalterada, só apresentando uma queda mais acentuada na 

temperatura mais alta (900 °C), e para os filtros cerâmicos composto de Al2O3-LZSA 

podemos observar baixos valores de resistência ao choque térmico quando 

comparado com os filtros de Al2O3-SiC. Esses apresentaram um comportamento 

similar aos filtros cerâmicos de Al2O3-SiC até a temperatura de 300 °C, 

permanecendo com sua resistência inalterada, e em seguida apresentaram uma 

queda em seus valores a 600 °C, permanecendo constante ate temperatura mais 

alta (900 °C). Este comportamento das amostras de ambos os compostos pode ser 

explicado pelos defeitos pré-existentes nos mesmos que são gerados durante a 

etapa de processamento. Com relação aos defeitos gerados nessas amostras após 

o choque térmico, estes possuem um tamanho relativo menor em relação aos 

defeitos já existentes, o que faz com que sua resistência não tenha sofrido 

alterações significativas. 
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Com relação aos filtros cerâmicos com 20 ppi de ambos os compostos, 

ainda da figura 34, podemos observar uma queda na resistência à medida que as 

temperaturas de choque térmico aumentam. Desse modo, pode-se supor que nos 

filtros cerâmicos do composto Al2O3-SiC, os defeitos gerados após o choque térmico 

possuem um tamanho relativo maior, em relação aos defeitos já existentes, o que 

contribuiu para a diminuição das propriedades mecânicas dessas amostras, atuando 

como o “defeito crítico”, promovendo assim uma redução contínua na resistência em 

função do aumento da temperatura.  

Os valores de resistência mecânica das amostras do sistema Al2O3-SiC de 

20 ppi submetidas ao choque térmico, nas várias temperaturas, diminuem 

progressivamente, enquanto nas outras amostras houve uma redução nos seus 

valores de resistência a partir de uma temperatura especifica. Também não foi 

observada nenhuma desintegração total das amostras durante os testes das 

mesmas, mesmo nas temperaturas mais severas.   

Na figura 35 é mostrado o gráfico do parâmetro de dano por choque térmico 

(D) em função da temperatura de choque térmico (T) para todos os filtros 

cerâmicos estudados.  
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Figura 35 - Dano por choque térmico, em função da temperatura de choque térmico, ΔT, 
para os filtros cerâmicos de Al2O3-SiC e Al2O3-LZSA. 

  

Sabe-se que quanto maior a estrutura do poro mais fácil será o acesso do 

fluido frio até os filamentos localizados no interior do filtro. Sendo assim pode-se 

dizer que tanto os filamentos da superfície externa como os localizados no interior 

do filtro sofrerão choque térmico na mesma intensidade. Consequentemente, os 

filtros com maior tamanho de poro e, portanto os mais permeáveis sofrerão um maior 

dano mecânico sob choque térmico. Já para os filtros de menor tamanho de poro, 

pode-se admitir que, devido a sua baixa permeabilidade, somente os filamentos da 

superfície externa do filtro estão submetidos à maior severidade do choque térmico 

(VEDULA e colaboradores, 1999), isto pode ser observado na figura 35, exceto para 

a amostra de 20 ppi de Al2O3-SiC, podendo esta diferença está associada ao 

tamanho relativo dos defeitos dentro da estrutura celular.  

Outro fator a ser considerado é que com a diminuição no tamanho do poro 

tem como consequência um aumento na área superficial por unidade de volume do 
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filtro cerâmico, logo isto afeta a troca de calor entre o fluido e o material sólido. À 

medida que a área superficial aumenta, o fluido que passa por um número maior de 

barreiras sólidas e estas, ao perderem calor por convecção, o fluido aquece. 

Decorrente disso, a diferença de temperatura entre o filamento sólido e fluido em 

contato com a sua superfície diminui gradativamente, logo se espera um menor 

dano mecânico causado pelo choque térmico para filtros com maior área superficial, 

estando está bem caracterizado no comportamento das amostras do sistema Al2O3-

LZSA ilustrado na figura 35. 

4.2.3 Resistência Mecânica à Flexão  

A figura 36 apresenta os valores de resistência à flexão em quatro pontos 

para os filtros cerâmicos dos sistemas Al2O3-SiC e Al2O3-LZSA . 

 

Figura 36 - Gráfico de ensaio a flexão de 4 pontos para os filtros cerâmicos do sistema 
Al2O3-SiC e Al2O3-LZSA. 
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A análise do gráfico de resistência à flexão dos filtros dos sistemas 

cerâmicos estudados permite observar que a resistência em ambos os sistemas fica 

praticamente inalterada nas duas temperaturas de ensaio, o que mostra o 

comportamento adequado destes filtros, isto é seus valores de resistência não foram 

afetadas com o aumento da temperatura, o que justifica a sua aplicação para 

temperaturas elevadas.  

Os baixos valores de resistência observados na figura 36 devem estar 

associados a uma maior quantidade de defeitos nos filamentos que estão presentes 

na estrutura celular. Isto pode ser comprovado através das figuras 43 e 44, mais 

adiante, onde estes defeitos nos filamentos estão relacionados à saída de materiais 

orgânicos provenientes da esponja polimérica, durante o processo de calcinação das 

mesmas, bem como a diferença de expansão térmica entre a esponja e os pós-

cerâmico (SALAZAR e colaboradores, 2006).   

A probabilidade da existência de defeitos nos filamentos aumenta com o 

aumento da espessura dos filamentos, sendo também a resistência dos mesmos é 

uma função de sua espessura, e do seu grau de densificação (SALAZAR e 

colaboradores, 2006). Então, a espessura dos filamentos deve ser o suficiente para 

proporcionar resistência mecânica sem possibilitar o aumento da quantidade de 

defeitos.  

Outro fator a se destacar sobre materiais testados nas condições de ensaio, 

é que a temperatura exerceu pouca ou nenhuma influência sobre estes. Isto ocorre 

por que estes materiais são refratários, e a temperatura exerce pouca influência 

sobre as suas propriedades. 
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4.3 Caracterização Estrutural e Microestrutural 

4.3.1 Difratometria de Raios X 

4.3.1.1 Analise Difratométrica dos Filtros Submetidos ao Choque Térmico 

Na figura 37 são mostrados os difratogramas de raios X dos filtros cerâmicos 

dos compostos Al2O3-LZSA, que foram submetidos ao choque térmico nas diversas 

temperaturas de ensaio. 

 

Figura 37 - Difratograma de raios X dos filtros cerâmicos do sistema Al2O3-LZSA submetidos 
ao choque térmico: (A) Al2O3- α; (S) Espodumênio - β; (Z) ZrO2. 

 

Nos difratogramas da figura 37 estão representadas as fases presentes nos 

filtros cerâmicos do sistema Al2O3-LZSA, que foram ensaiados desde a temperatura 

ambiente até 900°C. Nestes pode-se observar em todas as temperaturas de ensaio 

a presença das fases Alumina alfa, espodumênio - β e zircônia tetragonal. A 

incorporação da alumina ao sistema vitrocerâmico LZSA, faz com que haja uma 
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redução significativa das fases de metassilicato e dissilicato de lítio, fases estas, 

presentes no sistema LZSA, e uma predominância maior das fases espodumênio - β 

e Al2O3. (MONTEDO, 2005).  

O consumo em parte da alumina para formação desta fase espodumênio – β 

como mostrado nos difratogramas de raios X na figura 37, vem justificar o baixo 

desempenho destes filtros quando submetidos a esforços mecânicos, tendo em vista 

que a formação dessa segunda fase implica em uma menor densificação do 

material, promovendo assim um aumento significativo na porosidade, principalmente 

nos filamentos das células que, para estes materiais, compromete inteiramente as 

suas propriedades mecânicas. 

 

Figura 38 - Difratograma de raios X dos filtros cerâmicos do sistema Al2O3-SiC submetidos 
ao choque térmico: (A) Al2O3-α; (S) SiC; (Q) SiO2. 

 

Na figura 38 são mostrados os difratogramas de raios X dos filtros cerâmicos 

do sistema Al2O3-SiC que foram submetidos ao choque térmico nas diferentes 

temperaturas de ensaio. 
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É observado que nas diferentes temperaturas de ensaio, existe a 

predominância das fases Alumina alfa e Carbeto de silício. Ressalta-se também 

presença de picos relativos à fase quartzo nas amostras dos filtros cerâmicos, o que 

pode ser resultado de uma possível oxidação do material durante o processo de 

choque térmico em água.  

4.3.1.2 Analise Difratométrica dos Filtros Submetidos ao Ensaio de Flexão  

A figura 39 apresenta os difratogramas de raios X das amostras dos filtros 

cerâmicos do sistema Al2O3-LZSA submetido aos ensaios de flexão a temperatura 

ambiente e a 1000ºC. 

 

 

Figura 39 - Difratograma de raios X dos filtros cerâmicos do sistema Al2O3-LZSA submetidos 
ao ensaio de flexão a temperatura ambiente e a 1000ºC: (A) Al2O3-α; (S) Espodumênio- β; 

(Z) ZrO2. 
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Com relação ao gráfico da figura 39 mostra-se que, com o aumento da 

temperatura de ensaio, não houve aumento na intensidade dos picos relativos às 

fases presentes, quando comparado com os picos da figura 37. O mesmo 

comportamento é observado para os filtros cerâmicos do sistema Al2O3-SiC como 

mostra a figura 40.  

Em todos os difratogramas dos filtros cerâmicos estudados neste trabalho 

não se observou a presença da fase carbono, como mostrados em alguns trabalhos, 

o que indica que não houve a liberação deste elemento como voláteis ou pela não 

formação deste composto durante o processo de queima (ZHU e colaboradores, 

2002). 

 

Figura 40 - Difratograma de raios X dos filtros cerâmicos do sistema Al2O3-SiC submetidos 
ao ensaio de flexão a altas temperaturas: (A) Al2O3-α; (S) SiC; (Q) SiO2 
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4.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura 

4.3.2.1 Microscopia Eletrônica dos Filtros Submetidos ao Choque Térmico 

As figuras 41 (a), (b), (c), (d) mostram a morfologia dos filtros cerâmicos dos 

sistemas estudados após, o choque térmico a 900 °C. Observou-se que o processo 

de dano mecânico provocado nos filtros cerâmicos que foram submetidos a este tipo 

de tratamento térmico está associado ao fenômeno de propagação de trincas pré-

existentes nos filamentos, onde essas trincas são geradas na etapa de 

processamento dos filtros cerâmicos, especificamente durante o processo de 

eliminação da esponja polimérica (ORESTEIN e GREEN, 1992).  

Pode-se perceber que, nos filtros cerâmicos do sistema Al2O3-SiC, os 

filamentos apresentam uma superfície porosa, provocado pelo processo de 

cristalização superficial da sílica vítrea, que ocorre próximo a 1000 °C. Isto pode ter 

ocorrido durante o processamento, como também durante o choque térmico. Esta 

característica superficial pode ser melhor observada na figura 42 (a), que é um 

ampliação que está em destaque na figura 41  (a) (VEDÙLA e colaboradores, 1999). 

Isto pode ser comprovado tanto pelo difratograma de raios X, como na análise por 

EDS feita no filtro cerâmico como mostrado na figura 42 (b). A formação da fase 

quartzo, pode estar associada ao processo de oxidação do SiC.   

Observa-se também nos filtros cerâmicos do sistema Al2O3-LZSA a 

presença de uma grande quantidade de poros, o que pode ser explicado pela 

formação da fase espodumênio – β, onde esta é gerada pelo consumo da fase 

alumina que esta combina ao sistema vitrocerâmico, o que impede a densificação do 
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material, mostrado no difratogramas da figura 37, como também podem ser 

decorrentes do processamento do material, que ocorre durante a etapa de 

eliminação da esponja orgânica (SALVINI e colaboradores, 2001).  

 

 

                        (a)  (b) 

                               

   

                                    

(c)                                                                   (d) 

 

Figura 41 - Microscopia eletrônica dos filtros cerâmicos, onde as setas indicam as trincas 
provocadas pelo choque térmico a 900 °C. Em (a) e (b) filtros cerâmicos do sistema Al2O3-

SiC de 10 e 20 ppi; (c) e (d) filtros cerâmicos do sistema Al2O3-LZSA de 10 e 20 ppi. 
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a)                                                                                   (b) 

 

Figura 42 - (a) Microscopia eletrônica da superfície da amostra do filtro cerâmico. Em 42 (b) 
análise por de EDS no ponto A. 

 

Ainda sobre o processo de choque térmico, tem-se que em nenhuma das 

amostras dos filtros analisados houve uma única trinca atravessando varias células 

do filtro. Desse modo, pode-se dizer que, do gradiente de temperatura ocorrer 

através do filtro como um todo, o dano estrutural causado no filtro está relacionado 

com a tensão térmica que atua nos filamentos individualmente (SALVINI e 

colaboradores, 2001; GIBSON e ASHBY, 1997). 

Outra explicação para a formação de novas trincas após o choque térmico é 

a formação destas no interior do filamento, que não são detectáveis pela 

microscopia eletrônica ou ótica. Estas trincas contribuem drasticamente para a 

diminuição da resistência ao dano por choque térmico nestes materiais (VEDULA e 

colaboradores, 1999). 

A

A
A 
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4.3.2.2 Microscopia Eletrônica dos Filtros Submetidos ao Ensaio de Flexão 

 As micrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura dos filtros 

cerâmicos que foram ensaiados na temperatura ambiente e a 1000 ºC, através do 

ensaio de flexão em quatro pontos, são mostradas nas figuras 43 e 44, 

respectivamente. 

 

                                                                            

 

(a)                                                                        (b) 

   

 

                      (c)                                                                         (d) 

 

Figura 43 - Microscopia eletrônica dos filtros cerâmicos, ensaiados à temperatura ambiente. 
Em (a) e (b) filtros cerâmicos do sistema Al2O3-SiC de 10 e 20 ppi respectivamente; (c) e (d) 

filtros cerâmicos do sistema Al2O3-LZSA de 10 e 20 ppi. 
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         (a)                                                                        (b) 

 

   
 

(c)                                                                                  (d) 

 

Figura 44 - Microscopia eletrônica dos filtros cerâmicos, ensaiados à 1000ºC. Em (a) e (b) 
filtros cerâmicos do sistema Al2O3-LZSA de 10 e 20 ppi respectivamente; (c) e (d) filtros 

cerâmicos do sistema Al2O3- SiC de 10 e 20 ppi respectivamente. 

 

Em todas as amostras analisadas observa-se uma macroestrutura com 

poros esféricos e interconectados. Apesar de haver uma diferença substancial na 

temperatura de ensaio às quais os filtros foram submetidos, não foram observada 

mudanças significativas em suas morfologias em ambas as temperaturas, o que 

pode explicar por que estes materiais mantiveram seus valores de resistência 

praticamente inalterados no ensaio mecânico. 
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Vale ressaltar que, as amostras dos filtros cerâmicos dos sistema Al2O3-

LZSA apresentaram uma grande quantidade de poros em seus filamentos, [ figuras 

43  (c) e (d); 44(a) e (b)], o que revela que estes defeitos podem estar associados ao 

método de processamento.  Os materiais obtidos pelo método da réplica revelam-se 

como materiais que possuem uma grande quantidade de poros, e defeitos internos 

em seus filamentos, o que mostra o porquê desses materiais apresentarem baixos 

valores de resistência mecânica (SALVINI e colaboradores, 2001). Na análise das 

micrografias dos filtros cerâmicos do sistema Al2O3-SiC,  [figuras 43 (a) e (b) e 44 (c) 

e (d)], percebe-se que as amostras apresentam porosidade também em seus 

filamentos, mas não tão acentuada como vista nas micrografias dos filtros composto 

pelo sistema Al2O3-LZSA. Isto demonstra porque o desempenho mecânico deste 

sistema apresentou valores de resistência melhores do que o sistema Al2O3-LZSA. A 

presença destes defeitos é um fator que estabelece uma distinção dos valores de 

resistência mecânica obtidos em espumas cerâmicas processadas pelo método da 

réplica com os previstos pelo modelo de Gibson e Ashby, 1997, uma vez que estes 

defeitos atuam como concentradores de tensão, fazendo com que seus valores de 

resistência sejam geralmente menores do que o previsto. 

4.4 Caracterização Fluidodinâmica  

Nas figuras 45 e 46, são apresentadas as curvas de permeabilidade dos 

filtros cerâmicos estudados neste trabalho. Todos os ensaios foram realizados 

variando a velocidade superficial ao ar, em temperatura ambiente.  
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A figura 45 mostra o comportamento da queda de pressão em função da 

velocidade do ar para os filtros cerâmicos do sistema Al2O3-SiC com contagem de 

poros nominais de 10 e 20 ppi . 

 

 

Figura 45 - Curvas de queda de pressão em função da velocidade superficial para os filtros 
do sistema Al2O3-SiC. 

 

Observa-se na figura 45 que ocorre um aumento na queda pressão nos 

filtros de 20 ppi, em relação aos filtros de 10ppi para valores de velocidades 

superficiais ao ar acima de 1,0 m/s. Este fato pode ser explicado devido aos filtros 

com 20 ppi possuírem poros menores e em quantidades maiores em relação aos 

filtros de 10 ppi. Estas características citadas geram uma interação liquido fluido que 

leva a perdas de energias. Contudo cabe mencionar que, os filtros do sistema Al2O3-

SiC que possui uma maior contagem de poros nominais (20 ppi) apresentaram 

valores de constante de permeabilidade darcyana (k1), que representa as forças 
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viscosas sobre a queda da pressão, menores, quando comparado com os filtros de 

10 ppi, como está mostrado na tabela 6. Isto se deve ao fato que filtros com maior 

quantidade de poros possuem maior área disponível para o atrito e, 

consequentemente, uma maior perda de pressão do fluido. 

 

Tabela 6 - Constantes de permeabilidade dos filtros cerâmicos dos sistemas Al2O3-SiC e 
Al2O3-LZSA. 

Amostras k1 (m
2) 

(Média) 

k2 (m) 

(Média) 

Filtro de 10 ppi 

Al2O3-SiC 

Filtro de 20 ppi 

Al2O3-SiC 

1,98 x 10-7 

 

6,65 x 10-8 

2,17 x 10-3 

 

1,80 x 10-3 

Filtro de 10 ppi 

Al2O3-LZSA 

Filtro de 20 ppi 

Al2O3-LZSA 

16,8 x 10-6 

 

3, 06 x 10-6 

63,7 x 10-3 

 

19,6 x 10-3 

 

Com relação a constante de permeabilidade não-darcyana (k2) que 

representa as perdas inerciais durante o processo de escoamento de fluido através 

do meio poroso, as alterações em seus valores estão associadas à turbulência do 

escoamento e a tortuosidade do meio (INNOCENTINI e colaboradores, 1999). 

Desse modo, os valores dessa constante para os filtros cerâmicos com 20 ppi do 

sistema Al2O3-SiC, também são menores  quando comparado com valores das 

constantes dos filtros de 10 ppi do mesmo sistema, uma vez que o trajeto a ser 
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permeado pelo fluido torna-se cada vez mais estreito e tortuoso, causando  assim a 

perda de energia inercial.   

Na figura 46 são representados os comportamentos fluidodinâmicos dos 

filtros do sistema Al2O3-LZSA. Observa-se que os filtros desse sistema apresentam 

comportamento semelhante aos filtros do sistema Al2O3-SiC. Cabe mencionar ainda 

que ocorreu um aumento em ambas as constantes de permeabilidade (k1) e (k2) 

quando se comparado ao sistema Al2O3-SiC (tabela 6). O aumento do valor destas 

constantes pode estar relacionado com decréscimo no numero de poros, que é 

consequência do entupimento dos poros de menor tamanho obtidos pela abertura da 

calandra. Essa diminuição dos níveis de permeabilidade nos filtros composto por 

esse sistema pode ser atribuída à diminuição do livre caminho médio para o 

escoamento do fluido, causado pela espessura dos filamentos na estrutura celular 

(SALVINI e colaboradores, 2002). 

 

Figura 46 - Curvas de queda de pressão em função da velocidade superficial para os filtros 
do sistema Al2O3-LZSA.  
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Na figura 47 estão representados os valores das constantes de 

permeabilidade de vários materiais cerâmicos porosos e os valores das constantes 

encontradas neste trabalho. Os pontos marcados representam os valores das 

constantes de permeabilidade obtidos neste trabalho para os dois sistemas 

estudados, nos quais estes se enquadram na categoria das cerâmicas porosas 

reticuladas.  

 

Figura 47 - Dados das constantes de permeabilidade dos filtros cerâmicos estudados neste 
trabalho (adaptados de BIASETTO e colaboradores, 2007). 

4.5 Análise do Comportamento Mecânico 

Com o conjunto de dados obtidos neste trabalho (porosidade relativa, 

resistência mecânica e micrografias das esponjas) pode-se fazer uma relação entre 
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as propriedades mecânica e as características estruturais nestes materiais. Para o 

modelo de Gibson e Ashby, 1997, materiais com estrutura celular aberta, o valor de 

n é igual a 1,5 e C6 assume o valor de 0,2, como está proposto na Equação 4 

(GIBSON e ASHBY, 1997). Substituindo este valores numéricos na equação 

juntamente com os valores de tensão de ruptura em compressão dos compostos 

Al2O3-SiC e  Al2O3-LZSA, que foram retirados da literatura que são 460 MPa 

(JEONG e colaboradores, 2010)  e 120 MPa (MONTEDO, 2005) respectivamente, 

temos  neste caso  a Equação 20 para o sistema Al2O3-SiC e a equação 21 para 

Al2O3-LZSA respectivamente. 

5,1

0
0 92 












s


  (20) 

5,1

0
0 24 












s


  (21) 

 

As figuras 48 e 49 apresentam os dados experimentais obtidos neste 

trabalho comparados com o modelo de Gibson e Ashby, 1997, para o carregamento 

em compressão dos filtros cerâmicos do sistema Al2O3-SiC e Al2O3-LZSA 

respectivamente.  
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Figura 48 - Resistência à compressão em função da densidade relativa dos filtros cerâmicos 
do sistema Al2O3-SiC. 

 

 

Figura 49 - Resistência à compressão em função da densidade relativa dos filtros cerâmicos 
do sistema Al2O3-LZSA. 
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Observou-se nas figuras 48 e 49 que, com o aumento da densidade relativa 

destes materiais, seus valores de resistência à compressão aumentam, o que já é 

previsto para esta classe de materiais (GIBSON e ASHBY, 1997).  Outro ponto a ser 

destacado é que os valores de resistência à compressão para o sistemas estudados 

ficaram abaixo dos valores proposto pelo modelo de Gibson e Ashby, 1997. Para o 

sistema Al2O3-SiC, os valores obtidos experimentalmente variaram entre 0,63 e 0,90 

MPa. O mesmo comportamento é observado para os filtros do sistema Al2O3-LZSA, 

onde os valores de resistência dos filtros variaram entre 0,01 e 0,40 MPa. 

Pode-se observar que há uma diferença entre o modelo de Gibson e Ashby, 

1997, e resultados de resistência a compressão dos sistemas estudados, mesmos 

com a correção dos valores de tensão a ruptura sob compressão do material. Uma 

explicação para estas diferenças nos valores de resistência entre o valor previsto 

pelo modelo de (GIBSON e ASHBY, 1997), e os valores obtidos experimentalmente, 

está no fato de que o modelo teórico leva em consideração o colapso das células 

homogêneas sem considerar os defeitos existentes nos filamentos (OLIVEIRA e 

colaboradores, 2006), tais como porosidade e vazios triangulares, como ilustrado na 

figura 50. 

            

         (a)                                                                        (b) 

       Figura 50 - Defeito triangular no filamento: (a) material obtido neste trabalho; (b) material 
estudado por Inayat e colaboradores, 2011. 
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Como visto no capitulo 2 (INAYAT e colaboradores, 2011) o modelo  de 

correlação geométrica entre as dimensões do vazio triangular deixado no interior do 

filamento com sua espessura, relação esta descrita na equação 7, válido para 

porosidades inferiores a 90 %. Na figura 50 observa-se a semelhança entre os 

defeitos do material estudado neste trabalho e o estudado por Inayat e 

colaboradores, 2011. 

Tendo em vista que os valores de porosidade encontrados neste trabalho, 

listados na tabela 5, são inferiores a 90 %, pode-se utilizar esta analogia para 

caracterizar componentes geométricos que constituem os filamentos dos materiais 

obtidos. Então podemos considerar o diâmetro do filamento (ds-cilíndrico) como a 

espessura do filamento (t) e a aresta do vazio triangular (ds-triângular) como sendo a 

espessura interna do filamento (ti), listadas na tabela 7. Estes parâmetros 

geométricos foram quantificados através do programa computacional Image Tool 

3.0, onde foram encontrados os valores listados na tabela 7. 
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Tabela 7 - Dimensões dos componentes geométricos dos filamentos dos filtros cerâmicos. 

Material Espessura 
t (μm) 

Espessura Interna 
ti (μm) 

Al2O3 - SiC   566,2 
± 204,1 

   455,2 
± 128,9 

 
 

Al2O3 - LZSA       427,3 
    ± 249,4 

 

   346,9 
± 199,4 

 

                          

A partir destes dados e da utilização do modelo de Inayat e colaboradores, 

2011, é possível aproximar a equação geral do comportamento mecânico de sólidos 

celulares para fratura frágil de Gibson e Ashby, 1997, Equação 4, utilizando a área 

efetiva do filamento que está submetida à tensão mecânica, o que caracterizaria 

melhor o comportamento mecânico de espumas cerâmicas obtidas pelo método da 

réplica. 

Para melhor ajustar estes valores, Ramalho, 2011 propôs uma relação entre 

o modelo de Gibson e Ashby, 1997 (Equação 4) e a área efetiva do filamento 

submetida a carregamento mecânico que é expressa pela diferença entre a área da 

secção circular do filamento menos a área do vazio triangular no interior do filamento 

dividida pela área do filamento, o que modificaria a Equação 4 para se obter a 

Equação 22. 

 










 












C
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 0
6

0

,

 (22) 

 

onde 0 é a tensão de ruptura do material celular, s é a tensão de ruptura da fração 

sólida, 0 é a densidade do material celular e s é a densidade da fração sólida, C6 é 
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uma constante que está relacionada com a forma da célula, n é uma constante que 

depende da tortuosidade e está relacionada com distribuição e geometria das 

células, AC é a área da secção circular do filamento e AT é a área da secção 

triangular do vazio interno do filamento. 

Substituindo os valores numéricos, e os valores calculados AC e AT a partir 

dos dados obtidos neste trabalho para os sistemas estudados neste trabalho na 

Equação 22 e desenvolvendo a mesma, chegamos as Equação 23 e 24 para o 

comportamento mecânico em compressão dos sistemas Al2O3-SiC e Al2O3-LZSA, 

respectivamente.  
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Nas figuras 51 e 52 se mostram os dados experimentais e a correção da 

resistência à compressão dos filtros cerâmicos estudados neste trabalho, utilizando 

a área efetiva comparados com o modelo de Gibson e Ashby, 1997. 
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 Figura 51 - Comparação dos resultados experimentais com o Modelo de Gibson e 
Ashby com o acréscimo da área efetiva submetida a carregamento mecânico para 

compressão para os sistema Al2O3-SiC. 

 

 

Figura 52 - Comparação dos resultados experimentais com o Modelo de Gibson e Ashby 
com o acréscimo da área efetiva submetida a carregamento mecânico para compressão 

para os sistema Al2O3-LZSA. 
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A modificação proposta utilizando a área efetiva aproximou–se dos 

resultados obtidos experimentalmente, porém os valores de resistência a 

compressão previstos pro este modelo modificado ainda encontram-se acima dos 

valores resistência das amostras estudadas, o que mostra que outros fatores, além 

do vazio triangular, influenciam no comportamento mecânico destes materiais. 

Os filamentos que compõem a estrutura celular do filtro cerâmico, não são 

estruturas totalmente densas, como mostradas nas micrografias obtidas por MEV, 

apresentando poros tanto na superfície como em seu interior; logo, para um melhor 

ajuste nos valores dos dados experimentais mostrado nos gráficos acima, utilizou-se 

a Equação proposta por Ryshkewich, 1953. Esta mostra a relação entre a tensão de 

ruptura do material em compressão, em função de sua porosidade. A Equação 25 

representa esta relação. 

BP

se


, (25) 

onde σ é a tensão do material poroso, σs é a tensão  do material solido, P 

porosidade do material, B constante com valor igual a 7. 

Utilizando os valores de porosidades medidos nos filamentos dos filtros 

cerâmicos, juntamente com valores de tensão de ruptura do material sob 

compressão obtidos da literatura na Equação 25, obteve-se a tensão de ruptura do 

material poroso corrigida, para os sistemas Al2O3-SiC e Al2O3-LZSA 

respectivamente. Estes valores estão apresentados na tabela 8.   
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Tabela 8 - Resultados da tensão corrigida e a porosidades dos filamentos dos filtros 
cerâmicos estudados no trabalho. 

Material Tensão Corrigida (MPa) Porosidade (%) 

Al2O3-SiC 81,56 23,86 ± 1,92 

Al2O3-LZSA 13,82 30,87 ± 5,61 

 

Quando se isola o termo σo da Equação 22, obtêm-se a Equação 26. Ao 

substituir σs pelos valores de tensão de ruptura em compressão corrigidos e 

multiplicando pela constante C6, de valor 0,2, expoente n igual 1,5, junto com os 

valores de área efetiva calculados, obtemos as Equações 27 e 28 para os sistemas 

Al2O3-SiC e Al2O3-LZSA, respectivamente. 
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5,1

0

0 15,11 
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  (27) 

5,1

0

0 74,1 











s


  (28) 

Nas figuras 53 e 54 temos os dados experimentais obtidos neste trabalho 

comparados com as curvas obtidas pela equação do modelo de Gibson e Ashby, 

1997 e pela Equação 22 modificada pela área efetiva do filamento submetida a 

carregamento mecânico sob compressão, juntamente com a tensão corrigida para 

os sistemas Al2O3-SiC e Al2O3-LZSA, respectivamente. 
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Figura 53 - Comparação dos resultados experimentais com o Modelo de Gibson e Ashby 
com a tensão corrigida com o acréscimo da área efetiva submetida a carregamento 

mecânico para compressão para os sistema Al2O3-SiC. 

 

 

 Figura 54 - Comparação dos resultados experimentais com o Modelo de Gibson e 
Ashby com tensão corrigida, com o acréscimo da área efetiva submetida a carregamento 

mecânico para compressão para o sistema Al2O3-LZSA. 
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O modelo que utiliza a tensão corrigida do material junto com a área efetiva 

conseguiu se aproximar dos valores obtidos experimentalmente, ficando estes 

valores de resistência à compressão abaixo do que os previstos pelo modelo 

proposto por Ramalho, 2011, que modificou a equação de Gibson e Ashby, 1997, 

permanecendo com seus valores de resistência sob compressão entre 0,05 e 0,09  

MPa para os sistema Al2O3-LZSA e 0,6 e 0,9 MPa para o sistema Al2O3-SiC.  O 

modelo se adequou melhor para valores de densidades relativas menores, tendo em 

vista que em densidades relativas menores os defeitos são proporcionalmente 

maiores dentro dos filamentos que constituírem a estrutura celular.  

Outro fator pode ser mencionado é a presença de trincas nos filamentos que 

influencia diretamente no comportamento mecânico dos filtros cerâmicos obtidos 

pelo método da réplica, proporcionando uma queda substancial nos valores de 

resistência mecânica. 
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Capítulo 5 – Conclusões 
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5 CONCLUSÕES 

Com base nos resultados mostrados neste trabalho algumas conclusões são 

apresentadas a seguir: 

A porosidade dos filtros cerâmicos dos sistemas investigados apresentaram 

valores próximos, devido a mesma não sofrer influência da contagem nominal de 

poros, como também a densidade relativa das amostras permanece praticamente 

constante, mesmo variando a densidade do material que compõem do filamento 

cerâmico, pois a mesma é uma função da etapa de retirada do excesso de barbotina 

após impregnação; 

Houve uma queda gradativa nos valores de resistência ao choque térmico 

dos filtros cerâmicos do sistema Al2O3-SiC de 20 ppi estudados no trabalho, nas 

várias temperaturas. Estes valores diminuem progressivamente, enquanto nas 

outras amostras houve uma redução nos seus valores de resistência a partir de uma 

temperatura específica; 

Os resultados do ensaio de flexão em 4 pontos realizados nos filtros 

cerâmicos não apresentaram diferenças significativas em seus valores tanto na 

temperatura ambiente quanto na temperatura de 1000 ºC; 

A presença fase espodumênio-β nos filtros compostos pelo sistema Al2O3-

LZSA dessa fase provoca um aumento na porosidade dos filtros, comprometendo as 

propriedades mecânicas dos mesmos; 

A presença da fase Quartzo nos filtros do sistema Al2O3-SiC, pode estar 

associado com a oxidação do SiC durante o processo de choque térmico; 

A presença de trincas observadas nas micrografias dos filtros cerâmicos 

logo após ao choque térmicos de ambos os compostos, pode estar associadas ao 
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fenômeno de propagação de trincas pré-existentes nos filamentos, onde essas 

trincas são geradas na etapa de processamento dos filtros cerâmicos; 

Não houve mudanças significativas na morfologia das amostras de ambos 

os sistemas quando estas estão submetidas a gradientes de temperatura que vão da 

temperatura ambiente até 1000 °C; 

A análise fluidodinâmica dos filtros cerâmicos estudados apresentou o 

mesmo comportamento fluidodinâmico. Em ambos os sistemas observa-se que a 

permeabilidade aumenta com diminuição do ppi. Este fenômeno ocorre porque filtros 

que possuem tamanho relativo de poro maior proporcionam uma queda de pressão 

voltada pela interação fluído-sólido. 

O modelo de Gibson e Ashby, 1997, modificado com área efetiva juntamente 

com tensão corrigida, se adequou para faixas de densidades relativas menores onde 

os defeitos ocupam uma parcela maior dentro dos filamentos que constitui a 

estrutura celular, contribuindo mais efetivamente no comportamento mecânico 

destes materiais. 
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Sugestões Para Trabalhos Futuros 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros: 

 Melhorar os parâmetros de processamento para se obter filtros cerâmicos 

com um número menor de defeitos, principalmente a porosidade nos 

filamentos; 

 Desenvolver outros modelos para descrever comportamento mecânico 

desses materiais a altas temperaturas; 

 Desenvolver estudos sobre outros métodos de processamento para obtenção 

de filtros cerâmicos compostos pelo sistema LZSA. 
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