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“A única história que vale alguma coisa é a história que fazemos hoje.” 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho visou à elaboração de uma membrana cerâmica porosa de mulita a 

base de caulim, que pode ser caracterizada por ser um material de baixo custo, formado por 

silicatos hidratados de alumínio. Inicialmente, partiu-se da análise de obras e procedimentos 

até então adotados para a confecção dessas membranas, percebendo-se que haveria a 

possibilidade de confecção de membranas cerâmicas com material de menor custo, 

susceptibilidades química á processos a altas temperaturas, resistentes a trincas e de boa 

porosidade. A metodologia empregada para elaboração deste trabalho consistiu na revisão do 

estado da arte, bem como dimanou à pesquisa empírica para a criação de placas cerâmicas 

mais eficientes através do estudo de trincas e de porosidade, sendo posteriormente sinterizada 

para pesquisa de seu comportamento. Esperou-se com este trabalho obter como resultado uma 

membrana porosa, sem a necessidade de utilizar formadores de poros e de porosidade maior 

que 30%. 

Para isto, utilizou-se o processo de slip casting, além do Microscópico Eletrônico de 

Varredura (MEV) e a difração de raios X, com isto foi possível obter bons resultados como 

boa porosidade, resistência à trincas e densidade relativa a qual se eleva percentualmente a 

medida que as membranas porosas se tornam mais espessas. Percebeu-se que em elevadas 

temperaturas o caulim se transforma totalmente em mulita, o que demonstra um excelente 

resultado para a aplicação. 

 

Palavras-chave: membrana cerâmica, mulita, baixo custo. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

        The objective of this work is the elaboration of a porous ceramic membrane of mullite 

based on kaolin, which can be characterized as a low cost material, formed by hydrated 

aluminum silicates. Initially, it was based on the analysis of the works and procedures 

previously adopted for the confection of these membranes, realizing that there would be the 

possibility of making ceramic membranes with material of lower cost, chemical 

susceptibilities to processes at high temperatures, resistant to cracks and of good porosity. The 

methodology used to elaborate this work consists of the revision of the state of the art, as well 

as the empirical research for the creation of more efficient ceramic plates through the study of 

cracks and porosity, being later sintered to investigate its behavior. This work is expected to 

result in a porous membrane, without the need to use pore formers and porosity greater than 

30%. 

    For this, the slip casting process was used, besides the Scanning Electron Microscopy 

(SEM) and the X-ray diffraction, with this it was possible to obtain good results as good 

porosity, cracking resistance and relative density, which increases in percentage as the porous 

membranes become thicker. It was noticed that in high temperatures the kaolin is transformed 

totally into mullite, which demonstrates an excellent result for the application. 

 

Key words: ceramic membrane, mullite, low cost. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O processamento cerâmico tem se tornado importante nos últimos 20 anos, pois 

maior compreensão deste está se tornando cada vez mais necessário para se produzir produtos 

cerâmicos e componentes de produtos integrados mais avançados.  

Antigamente, a tecnologia era desenvolvida através de processos simples por 

materiais naturais. Atualmente, utilizam-se processos relativamente sofisticado com matérias 

sintéticos. Uma das conquistas mais importantes foi elaborada na China qual seja a porcelana 

branca de alta translucidez. 

Com o advento da energia a vapor no século XIX, promoveu-se a mecanização dessa 

mistura como prensagem a seco, prensagem de filtro, entre outras; logo, ainda no final deste 

século diferentemente fases de sílicas foram distinguidas através da microscopia ótica e o 

carboneto de silício passou a ser sintetizado em um forno elétrico. 

Assim, tem-se que a partir no início do século XX ocorreu um rápido 

desenvolvimento de técnicas. Os sistemas de matérias passaram a ser mais refinados, além da 

fabricação de compostos especiais no qual foram desenvolvidos e sintetizados. Os aditivos 

passaram a ser utilizados e a produção industrial passou a ser automatizada. 

Ao longo do tempo, foram desenvolvidas inúmeras técnicas para análise química em 

massa; além da análise da distribuição do tamanho do poro (abaixo 0,1μm), foram também 

estudados comportamentos do fluxo durante a formação que passou a ser desenvolvido 

usando um sistema de multicomponentes de aditivos e aparelhos mais avançados e 

computadores que passaram a ser utilizado em todos os setores para controlar e monitorar o 

manuseio. 

As membranas porosas podem ser poliméricas que na sua grande maioria são 

elaboradas de matérias orgânicas, embora possam ser também provenientes de matérias 

inorgânicas como metais e cerâmicas.  

Dessa forma, entre as diversas espécies de membranas porosas, encontram-se as 

membranas cerâmicas que apresentam diversas vantagens dentre elas: estabilidade mecânica e 

química, susceptibilidades químicas á processos a alta temperatura, e separação de alta 

eficiência.  
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Ainda, podem-se destacar vários tipos de membranas cerâmicas, algumas de baixo 

custo e outras, especialmente, derivadas da alumina e zircônia possuem alto custo e elevadas 

temperaturas de sinterização, razão pela qual se faz necessário um estudo mais aprofundado 

das diversos tipos de membranas porosas cerâmicas para aplicação prática mais eficaz. 

Assim, pesquisa-se muito a respeito de membranas cerâmicas feitas de diferentes 

tipos de argila de baixo custo. 

O estado da arte demonstra que há pesquisas sugerindo que o acréscimo de aditivos 

possam gerar pontos críticos, ou seja, pontos que necessitam uma análise mais aprofundada 

relativa às propriedades morfológicas dessas cerâmicas. 

Portanto, este trabalho consiste na elaboração de uma membrana cerâmica que 

poderá ser largamente utilizada em diferentes processos industriais, como indústrias 

petroquímicas, metalúrgicas, refinarias de petróleo e no transporte de alimentos. 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Espera-se obter neste trabalho uma membrana porosa feita de argila caulinita da 

cidade de Mar de Espanha/MG, com uma porosidade maior que 30% e um tamanho médio do 

poro menor que dois micrometros.  

1.1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

Caracterizar a argila em termos de composição e fases, obter suspensões 

defloculadas, fabricar as peças pela colagem de barbotina em molde de gesso, fazer um estudo 

da sinterização, caracterização microestrutural das peças sinterizadas (microscopia eletrônica 

de varredura e difração de  raios X) 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Será elaborada uma analise a respeito das pesquisas relacionadas à membrana porosa 

obtidas argilas caulinitas oriundas da cidade de Mar de Espanha/MG, além de ser verificado o 

procedimento realizado e os resultados obtidos. Para assim, ter-se uma visão mais abrangente 

do processo e conseguir realizar melhores resultados. 

2.1  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.1  ARGILAS 

A argila é de fundamental importância na constituição das massas cerâmicas que são 

utilizadas nos mais variados tipos de produtos, além de ser utilizada para outros fins 

industriais. O termo argila no sensu lato possui como significado “material inorgânico natural, 

de granulometria fina, com partícula de poucos micrômetros, que apresenta um determinado 

comportamento plástico quando adicionado uma determinada quantidade de água”. 

(MONTEIRO, et al, 2017). 

Em geral, as argilas são materiais de origem geológica que possuem uma estrutura 

terrosa, heterogênea, finamente dividida, também, denominada “fração argilosa”. A maioria 

possui partículas de tamanho aproximado a 2 μm, tendo sua principal constituição de 

argilominerais. 

Os principais grupos de argilominerais são caulinita, ilita e montmorilita, 

diferenciando-se pelo tipo de estrutura e a forma de substituição - que pode ocorrer, ou do 

silício por alumínio ou ferro, ou do alumínio por magnésio ou ferro, principalmente e 

consecutivamente a neutralização das cargas residuais geradas pelas diferenças de cargas 

elétricas entre íons e cátions. (DELAVI, 2011). 

A caulinita é constituída de aluminosilicato mais encontrada em solos que são 

gerados pela alteração de rochas decorrente de intemperismos. Ela possui como composição 

39,8% de alumina, 46,3% de sílica e 13,9% de água. Ressalta-se que algumas pequenas 

modificações devem ser consideradas nessa classificação, pois alguns elementos podem estar 

presentes na sua composição como o ferro e o titânio. Esses pequenos elementos podem 

influenciar no aparecimento de defeitos estruturais, tais como: variação da densidade e 



4 

 

 

 

cristalinidade. Esses defeitos podem ser originados da influência na superfície química e nas 

propriedades físicas do material. (FERREIRA, 2010). 

A estrutura da caulinita é formada por camadas, consistentes de uma folha de 

tetraedros (SiO4) e uma folha de octaedros (Al2OH3), ligadas entre si por uma única camada 

com o oxigênio comum, gerando uma estrutura fortemente polar. (DELAVI, 2011). 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE MATERIAIS CERÂMICOS 

O processamento da cerâmica envolve uma grande diferença nos tamanhos das 

partículas, no qual é uma unidade que pode ser dita como discreta e sólida de materiais que 

podem ter muitas fases. 

Os grupos de partículas possuem diferentes ligações que podem exercer no 

comportamento da matéria. (REED, 1995). 

Partículas maiores são fortemente ligadas entre si, não são dispersas com muita 

facilidade, o que recebe o nome de aglomerado duro formadas por sinterização ou reações 

químicas. As ligações fracas são classificadas como a de Van Der Waals, eletrostática ou 

adesão capilar e são chamadas de aglomerados moles. (REED, 1995). 

Sabe-se que as forças de superfície estão relacionadas ao ambiente das partículas, 

assim, diz-se que uma partícula é coloidal quando suas forças de superfícies dominam o 

comportamento, de tal forma que a força inercial não é levada em consideração. Já o sistema 

de partículas é considerado granular quando a força gravitacional é predominante. Por fim, 

tem-se o pó que só ocorre quando as forças de superfície e força gravitacional possuem a 

mesma ordem. (REED, 1995). 

Partículas maiores (< 44 μm) são denominadas granulares enquanto partículas 

menores (> 1 μm) são chamadas de coloides. (REED, 1995). 

Sabe-se que o procedimento utilizado pode influenciar nas características do material 

e também no custo. (REED, 1995). 

O tamanho da partícula e sua distribuição são de profunda importância para a análise 

da cerâmica e devido a isto, diversas técnicas utilizadas e fatores podem contribuir para uma 

melhor compreensão destes resultados. (REED, 1995). 

Diversos fatores são levados em consideração para se ter uma escolha correta das 

técnicas de pesquisa como o manuseio e a amostragem (que  pode acabar modificando o 
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estado físico da amostra), a dispersão do material em um estado líquido (que pode diminuir a 

concentração) e o tamanho dos aglomerados. (REED, 1995). 

 

2.1.3 AUXILIAR DE PROCESSAMENTO 

Os aditivos que são conhecidos como coagulantes ou defloculantes, desempenham 

um papel importante no processamento cerâmico. 

Cada aditivo reage de formas diferentes em contato com o material. Sendo assim, os 

defloculantes realizam uma dispersão estabilizada onde é adsorvido nas partículas e que por 

consequência acarreta um aumento na força de repulsão por cargas elétricas, ou impedi a 

aproximação das partículas. (REED, 1995). 

O coagulante é um eletrólito mais simples, que consiste em gerar uma aglomeração 

de partículas, reduzindo assim as forças de repulsão. 

Para que se tenha um processo desejado é importante que esses aditivos sejam 

cuidadosamente controlados. 

Na Tabela 1 é possível perceber as composições de polieletrolitros comuns usados no 

processo de defloculação, onde se tem os polissulfonatos alcalinos que são grandes 

surfactantes e defloculantes. Os polieletrólitos (-S03), por sua vez, possuem grande afinidade 

com a água, já os polieletrólitos inorgânicos são uma solução de silicato de sódio, 

amplamente usados para deflocular argilas e outros minerais industriais, por fim, têm-se os 

fosfatos de sódio que podem ser usados como defloculantes, porém seu descarte é mais 

complicado, devido a ser restrito por razões ambientais. (REED, 1995). 

 

                        Tabela 1 – Composição de defloculantes usados em água. 

Inorgânico  Orgânico  

Carbonato de sódio Polimetracrilato de sódio 

Borato de sódio silicato Poliacrilato de amônio 

Pirofosfato tetrassódico Citrato de sódio 

  Tartarato de sódio succinato 

  Polissulfonato de sódio 

  Citrato de amônio 

                       Fonte: REED ( 1995) 
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2.1.3.1 DEFLOCULANTES 

Segundo o livro Principles of Ceramics Processing, suspensão coloidal é dispersão 

de uma fase sólida em que é constituída de partículas que possuem tamanho em torno de 1nm 

a 1 μm, em um meio líquido contínuo. (REED, 1995). 

Ao adicionar-se um líquido em um pó fino, com o intuito de formar uma suspensão 

coloidal, é possível que ocorra certa aglomeração de partículas que permanecem unidas, 

gerando atrações de origem eletrostáticas e perdendo a independência cinética. Nesta 

determinada situação é possível observar que a elevada área superficial do pó acaba por 

aumentar a forças superficiais, afetando o estado de dispersão das partículas e seu 

comportamento reológico. (REED, 1995). 

Tem-se que em uma suspensão estável, ocorre uma distribuição aleatória de 

partículas no interior da fase líquida, o que caracteriza uma suspensão defloculada. E, quando 

as partículas formam aglomerados, gerando uma estrutura tridimensional e/ou fase 

independente, essa suspensão recebe o nome de floculada. 

A estabilidade da suspensão, quando se instaura a barreira energética, impede a 

aglomeração de partículas. 

Nas argilas, as partículas de suspensão coloidal podem acarretar colisões entre si, em 

decorrência do movimento browniano, dessa forma, as partículas estão sujeitas as forças de 

van der Waals e a forças de ordem repulsiva. (DELAVI, 2011). 

Para a preparação da cerâmica é importante que se tenham substâncias que consigam 

eliminar ao máximo a interação de atração entre as partículas. Dessa maneira, faz-se 

necessário a utilização de defloculantes, pois estão associados à desestruturação de flocos de 

partículas de argila. Por meio da utilização de defloculantes na preparação de cerâmica há 

uma diminuição da viscosidade, pois libera-se água contida no interior destas, permitindo o 

processamento de suspensão. (DELAVI, 2011). 

É importante ressaltar que a defloculação possui um ponto de máximo que quando 

ultrapassado o torna novamente instável, esse fenômeno é conhecido como “hiperfloculação” 

ou “sobrefloculação”. (DELAVI, 2011). 

 De modo geral, é possível perceber que o processo de estabilização utilizando 

defloculantes é de grande relevância, pois, eles tem a função de agir na superfície da partícula 

com objetivo de inibir a aglomeração causada pela força de atração, neutralizando-as. Essas 



7 

 

 

 

interações de repulsão podem ocorrer de forma eletrostático, estérico, eletrostérico 

(combinação do mecanismo eletrostático e do estérico). (DELAVI, 2011). 

2.1.4 REOLOGIA E SEU COMPORTAMENTO 

A reologia é a ciência que esta relacionada à deformação e o fluxo, portanto, é 

importante conhece-la, pois a mudança na microestrutura do sistema produzida durante o 

fluxo podem ser indicados pelo comportamento reológico, como as pastas cerâmicas, que são 

sistemas de multicomponentes, além disso, suas partículas podem sofrer variações de 

tamanhos granulares e coloides. O espaçamento entre as partículas depende diretamente da 

concentração das partículas e do empacotamento destas. 

Assim são elaborados cálculos matemáticos para descrever o comportamento 

reológicos dos materiais, no qual será estudado a tensão (), em conjunto com a deformação 

do fluxo (ƴ), e suas variações em relação ao tempo. 

2.1.4.1 MODELOS E PROPRIEDADES  

O modelo proposto por Newton no qual foi possível relacionar a taxa de deformação 

de um fluido com uma determinada tensão externa a qual é submetido. Assim é possível 

perceber que quando a tensão de cisalhamento (  ) é linear o gradiente de velocidade é ( -dv / 

dy ), onde dy  é uma espessura infinitesimal como pode ser percebido através da figura 

1.(REED, 1995). 
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Figura 1: Modelo que demonstra o fluxo viscoso e define a tensão de cisalhamento,  taxa de 

cisalhamento e coeficiente de viscosidade. (REED, 1995) 

 

A figura 1 é um modelo composto por duas laminas paralelas de um fluido, onde 

tem-se que a área (A) está separadas por uma espessura infinitesimal , que são movidas em 

direções iguais, onde há aplicação de uma força externa no qual acarreta diferença na 

velocidade (dv).  É possível notar que a diferença na velocidade acaba fazendo com que o 

volume do fluido entre as laminas seja submetido a uma força de cisalhamento simples. 

É possível observar através da fórmula (2) descrita, que a taxa de cisalhamento é 

diretamente proporcional à diferença na velocidade, e inversamente proporcional à diferença 

de espessura. (REED, 1995). 

Como foi relatado anteriormente, existe uma relação linear em relação da tensão de 

cisalhamento () e a taxa de cisalhamento ( ̇), onde podemos chegar às seguintes fórmulas: 

(1) Tensão de cisalhamento:  = 
 

 
·, 

(2) Taxa de cisalhamento:   ̇ = 
  

   
, 

(3) Viscosidade: ƞ =
 

   ̇
 

Dessa forma, a viscosidade do fluido (ƞ) pode ser calculada através da seguinte 

formula (4) que demonstra um comportamento típico de fluido newtoniano: 

(4)  = ƞ (  ̇   = ƞ (
     

  
  

V=VELOCIDADE (m/s) 

F=FORÇA(N) 

Y=ESPESSURA (m) Camada liquida 

PLACA MÓVEL 

PLACA ESTACIONÁRIA 
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É importante citar que diferentemente de fluidos newtonianos, os quais possuem 

viscosidade constante a uma determinada temperatura e pressão, as suspensões cerâmicas e 

fluidos não newtonianos possuem uma viscosidade que não é constante.   

É importante informar a tensão de cisalhamento no qual é submetida, uma vez que a 

viscosidade não é constante. 

2.1.4.2 VISCOSIDADE  

É o estudo relacionado à medida da resistência interna ou fricção interna de uma 

substancia específica ao fluxo, quando se encontra submetida a uma tensão. 

Nota-se que quando mais viscoso for à massa, maior o coeficiente de viscosidade, 

pois, mais difícil fica de escoar. 

O viscosímetro mais utilizado é o viscosímetro de rotação do cilindro, onde é 

possível perceber através da figura 2, que o cilindro possui um comprimento (L), frequência 

angular (ω), um torque (T), produzindo, assim, uma determinada viscosidade aparente (REED, 

1995). 

 
Figura 2- Viscosímetro de rotação. (REED, 1995) 

 

Para determinar a viscosidade aparente pode ser calcula da seguinte forma: 

Ƞa = 
 

  
 
     

(      
, 

E sua taxa de cisalhamento é calculada: 

                   (5)  = K (    ̇  , 
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Onde K é a constante de consistência e, n é o índice de 

comportamento do fluido. 

2.1.4.3 CLASSIFICAÇÃO DOS LÍQUIDOS RELACIONADA AO COMPORTAMENTO 

REOLÓGICO 

Através do diagrama 1 abaixo é possível observar as possíveis classificações dos 

fluidos. 

 

Diagrama 1: Comportamento reológico dos fluidos 
 

 

Adaptação: DELAVI (2011) 

 

Como dito anteriormente, os fluidos newtonianos possuem uma relação linear 

estabelecida através da fórmula (4) exposta acima, entre a tensão de cisalhamento e o 

gradiente local de velocidade, já os fluidos não newtoniano pode-se perceber pela formula (3), 
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exposta acima, que a relação de tensão de cisalhamento e taxa de deformação não ocorre de 

forma constante, mesmo que isto ocorra em regime laminar a temperatura e pressão constante. 

Os fluidos não newtonianos podem ser dependentes ou independentes do tempo, 

desse modo, faz-se uma breve analise com relação às caraterísticas desse comportamento. 

Os Fluidos não newtoniano independente do tempo podem ser: (i) Dilatantes: Nesse 

comportamento o fluido é quase newtoniano. O efeito dilatante ocorre devido às partículas se 

moverem uma contra as outras de forma rápida, gerando assim uma necessidade de mais 

espaço e o fluido como um todo se dilata. De forma mais abrangente pode-se dizer que essa 

substância apresenta um aumento de viscosidade aparente com relação à tensão de 

cisalhamento e possuem uma inclinação maior que unidade (      (ii) Pseudoplásticos: 

relaciona-se à viscosidade e a taxa de cisalhamento, ou seja, esse comportamento ocorre 

quando a viscosidade de um determinado fluido diminui pelo aumenta da tensão ou taxa de 

cisalhamento. (n<1). Tem-se que a presença de aglomerados que são relativamente fracos na 

suspensão ocorre devido à fraca atuação das forças de interação atrativas entre as partículas. 

Assim é possível perceber que esses aglomerados são estruturas porosas geradas pela 

absorção de parte água pelas diversas partículas primárias, que eram originalmente destinadas 

para separação das partículas, dessa forma, ao aplicar-se uma determinada taxa de 

cisalhamento ocorre um rompimento desse aglomerado o que acarretara a liberação da água 

que se encontrava aprisionada originalmente. (SHIROMA, 2012) (DELAVI, 2011). 

Fluido não newtoniano dependente do tempo podem apresentar as características: (i) 

Tixótropicos: Este comportamento é caracterizado pela diminuição da viscosidade aparente 

em relação ao tempo em suspenções que são submetidas a uma taxa ou tensão de 

cisalhamento constante. Esse comportamento pode ser verificado em suspensões que possuem 

aglomerados fracos, que são parecidos com os aglomerados responsáveis pelo comportamento 

pseudoclássicos; (ii) Reopexia: Diferente dos fluidos Tixótropicos, esse fenômeno é 

caracterizado pelo aumento da viscosidade aparente em função do tempo, mantendo a tensão 

ou taxa de cisalhamento constante. Esse fenômeno ocorre normalmente em aglomerados 

fracos, aditivos ligante e partículas assimétricas. (SHIROMA, 2012) (DELAVI, 2011). 

As suspensões cerâmicas apresentam um comportamento reológico não newtoniano 

que pode ser explicado, pelo fato dessas suspensões possuírem uma mistura de pó e liquido, 

assim é possível observar que a influencia das partículas sólidas e esféricas entre as lâminas 

paralelas de fluido proposto pelo modelo de Newton explicado acima. Essas partículas atuam 
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como uma barreira impedindo o escoamento de líquidos ao seu redor, logo pode-se perceber 

que o liquido passa a não se deslocar de forma paralela e passa formar linhas de fluxo 

curvadas em volta da partícula. Como pode ser observado na figura 3: 

 

 

Figura 3 – Influencia das partículas sobre as linhas de fluxos com uma força de cisalhamento. 

(DELAVI, 2011). 

                Devido a isto, tem-se que o aumento da concentração de solido provoca um 

aumento da viscosidade, pois as partículas dificultam o fluxo do líquido ao seu redor, 

aumentando a viscosidade da suspensão do fluido. Dessa forma, é possível perceber que o 

fluido não newtoniano em suspensões cerâmicas pode apresentar o comportamento 

pseudoplástico ou tixotrópico, e em elevadas taxas de deformações podem ser dilatantes ou 

reopexia. (DELAVI, 2011). 

. 

2.1.5 COLAGEM DE BARBOTINA (SLIP CASTING) 

O processo slip casting consiste em preencher um molde com uma suspensão 

cerâmica que possui uma consistência fluída, que se solidificando, adquire a forma da própria 

cavidade do molde. Desse modo, especificadamente, pode-se notar que este processo de 

filtração, no qual se derrama em um a suspensão cerâmica em um molde, que por possuir 

porosidade remove o líquido da suspensão através das suas capilaridades. A sucção capilar da 

água no molde força as partículas a se concentrarem e coagularem próximo a superfície do 

molde (REED, 1995).  

O processo de slip casting de uma peça cerâmica por colagem de barbotina 

(suspensão argilosa utilizada para o enchimento de moldes) pode ser observado pelos 
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seguintes processos: (i) preparação da suspensão que tem aditivos de processamento e 

diferentes matérias-primas; (ii) beneficiamento da suspensão através do peneiramento; (iii) 

moagem ou a outra forma de classificação; (iv) evacuação do ar para eliminação das bolhas; 

(v) preenchimento de um molde poroso; (vi) formação de parede; (vii) drenagem; (viii) 

secagem parcial (com o material ainda no molde); (ix) desmoldagem; (x) por fim, uma 

limpeza e um acabamento de superfície antes da secagem final. Como se observa na figura 4: 

 

 

Figura 4 – Etapas de colagem (REED, 1995). 

Onde: 

a) Molde poroso 

b) Preenchimento com barbotina  

c) Retirada (drenagem) da barbotina em excesso 

d) Acabamento 

e) Tempo maiores de colagem favorecendo a um aumento na espessura 

f) Moldados quase sólidos 

g) Moldagem com aplicação da pressão 

A viscosidade aparente, densidade, ou a tensão de escoamento da suspensão devem 

ser altas o suficiente pra que se possa evitar o assentamento das partículas. Ademais, para as 

partículas grandes (maiores que mícrons de diâmetro) uma tensão suficiente para suspender as 

partículas deve ser calculada. Outrossim, para uma suspensão que não possui tensão nota-se 
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que uma alta viscosidade com uma baixa taxa de cisalhamento (geram algumas vibrações) 

retarda o assentamento. (REED, 1995). 

A espessura da parede (L) depende de outros fatores, além do tempo, como 

demonstrado na fórmula.  

   (
     

   
)     

 
Onde: 

J=Volume da peça / volume a ser removido; 

  = Sucção do molde  

t= tempo; 

Rc=1/Kp (permeabilidade da torta formada); 

Kp=Permeabilidade da massa (%); 

  Viscosidade de suspensão; 

Na figura 5 é possível observar um comportamento formular, retratando que a 

velocidade da formação da parede varia com a raiz quadrada do tempo. Dessa forma, essa 

relação só é valida se o transporte do líquido em função da Torta for um fator limitante.  

Registre-se que a quantidade de liquido no molde acarreta um processo de sucção 

capilar que é diretamente dependente da quantidade de líquido residual no molde e da 

profundidade da penetração do líquido. Assim, o molde acaba ficando encharcado quando é 

absorvido todo o líquido de vários moldados, este é um fator limitante. (REED, 1995). 

 

       
Figura 5 – Relaciona a espessura da Torta com tempo de filtração .(REED, 1995). 
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O tempo de moldagem pode ser diminuído devido à aplicação de uma pressão sobre 

a suspensão ou aquisição de vácuo no molde. 

Quando não se tem a intenção de formar um corpo sólido, mas apenas uma camada 

que é depositada sobre o molde, a barbotina em excesso precisa ser drenada de forma rápida 

da superfície da peça a fim de obter uma determinada espessura requerida. 

 

Figura 6- Relação da tensão de escoamento.(REED, 1995) 

 

A figura 6 demonstra uma relação entre a tensão de escoamento da suspensão usada 

para preencher o molde e entre os processos, quais sejam da torta até a drenagem e depois da 

torta até a retirada da peça do molde. (REED, 1995). 

É possível observa que este aumento da tensão de escoamento (Yield Strength) está 

relacionado à diminuição do teor do líquido, onde a barbotina é parcialmente coagulada, e 

esta força de coagulação contribui para aumentar a resistência ao escoamento. Tem-se que a 

dissociação da parede do molde se deve a um processo de retração do moldado durante a 

secagem. (REED, 1995). 

2.1.5.1 MOLDE DE MATERIAIS POROSOS 

É possível obter um molde de gesso através da seguinte equação: 
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      . 0,5  O + 1,5  O                              . 2  O 

O material poroso mais utilizado para a confecção do molde é o gesso (Ca    . 

2   O) formado através da reação de gesso com a água (Ca           O). Esta é 

frequentemente a tecnologia mais utilizada devido à habilidade na fabricação de moldes finos 

e com bons detalhes, por possuir tempo curto de ajuste, poros de alta porosidade, reutilização 

dos moldes, e custo relativamente baixo. (REED, 1995). 

É importante ressaltar que o aparecimento de trincas em grande quantidade do molde 

pode acarretar em um material frágil, devendo-se a isso pela relação entre a água e gesso 

(  O / Ca     que é muito empregada na fabricação, ou seja, materiais com uma porosidade 

bem elevada geram um rápido encharcamento do molde, acarretando, pois, no aparecimento 

de trincas. 

A alta relação de água/gesso utilizada para moldes industriais produz uma elevada 

porosidade e tamanho de poro maior, o que acarreta em aumento da absorção de água e, por 

outro lado, gera diminuição da resistência. 

Para que se tenha um resultado satisfatório, deve-se incorporar o gesso à água em 

agitação a fim de se obter uma total hidratação da massa, exceto nos casos em que as relações 

entre agua/gesso é superior a 1,60. Além disso, não é indicado utilizar mais de 80% de água 

na mistura, devido ao fato de obter uma peça de gesso muito porosa, higroscópica, permeável 

e muito resistente mecanicamente. (COLLA JUNIOR, 2004). 

2.1.6 PROCESSO DE SINTERIZAÇÃO DA PEÇA 

 A perda da massa do material cerâmico ocorre pela perda de água ao aumento da 

temperatura. Assim, tem-se: que da temperatura ambiente até uma temperatura em torno de 

120°C o material cerâmico ganha plasticidade (capacidade que um material tem de se 

deformar a uma determinada força e não retornar ao seu estado original); quando o material é 

aquecido a uma temperatura em torno 120°C a 150°C a água absorvida pelas partículas é 

eliminada; ao chegar a uma temperatura 150°C a 350°C a água que se encontra no reticulado 

é eliminada (água presente nos interstícios do reticulado cristalino); ao chegar a uma 

temperatura entre 350°C a 650°C o caulim presente no material se transforma em metacaulim 

e a água que se encontra presente na sua composição (água estrutural) é eliminada; por fim, ao 
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adquirir a temperatura de 900°C a 1000°C ocorre o processo de sinterização, o que gera um 

crescimento dos grãos, coalescência de partículas e diminuição da porosidade. (COLLA 

JUNIOR, 2004). 

2.1.7 PROCESSO DE FABRICAÇÃO DA MENBRANA 

Um dos procedimentos adotados consiste na fabricação e caracterização de 

microfiltração de membranas. A tabela 2 mostra a fabricação de várias membranas 

denominadas como M1, M2 e M3, dentre as matérias-primas utilizadas na sua construção, 

sendo a principal o caulim, por possui baixo custo e ser encontrado facilmente na Índia. 

Tem-se que o caulim oferece uma baixa plasticidade e altas propriedades refratárias, 

por sua vez o quartzo aumenta a resistência mecânica e a estabilidade térmica da membrana, o 

carbonato de cálcio ajuda na sinterização e, por fim, tem-se o dióxido de titânio que permite 

que se tenha um aumento na resistência da membrana. (PUGAZHENTHI, UPPALURI. 2012). 

 

            Tabela 2 – Composição dos materiais utilizados a produção das membranas 

Matéria-prima  Membrana 

M1 (peso %) 

Membrana M2 

(peso %) 

Membrana 

M3 (peso %) 

Caulim 50 50 50 

Quartzo 25 25 25 

Carbonato de cálcio 25 22 15 

Dióxido de titânio - 3 10 

                Fonte: PUGAZHENTHI, UPPALURI (2012). 

Para fabricação destas membranas foi necessário a utilização de um moinho a 40 rpm 

por 20 minutos, para que a ocorra a mistura das matérias-primas. Assim o pó misturado foi 

peneirado e colocado em uma prensa hidráulica a uma pressão de 50 MPa, usando um molde 

de aço inoxidável para obter uma membrana moldada. Em seguida as membranas foram 

sinterizadas a uma temperatura de 900°C com uma taxa de arrefecimento controlado. Para 

terminar elas foram polidas em ambos os lados. (PUGAZHENTHI, UPPALURI. 2012). 

Como resultado foi possível observar que partículas mais finas requerem baixas 

temperaturas de sinterização, enquanto partículas mais grossas requerem temperaturas 

maiores de sinterização. Além disso, a perda de peso das membranas se deve primeiro pelo 

teor de umidade da amostra, que removido a uma temperatura em torno de 150°C; em 

segundo pela decomposição térmica de carbonato de cálcio (       onde o dióxido de 
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carbono (   ) contribui para estrutura do caminho da membrana, na qual a morfologia 

depende do caminho tomado pelo gás. É possível notar também que no processo de 

sinterização ocorre uma transformação de fase na membrana, no qual se converte de caulinita 

a mulita via metacaulim. (PUGAZHENTHI, UPPALURI. 2012). 

A figura 7 demostra de forma explícita que a composição das matérias-primas 

influencia de forma significante a morfologia de superfície. Verificou-se que a porosidade 

média das membranas é de 30, 26 e 23% de membrana M1, M2, e M3, respectivamente; a 

porosidade media aumenta com a adição do       . (PUGAZHENTHI, UPPALURI. 2012). 
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Figura 7 – Imagem retirada do SEM (PUGAZHENTHI, UPPALURI. 2012). Onde: a) membrana M1; b) 

membrana M2; c)Membrana M3. 
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Outro procedimento realizado consiste na preparação da membrana de microfiltração 

a partir da argila, onde foi misturado: caulim (8g), quartzo (3g), carbonato de cálcio (5g), 

carbonato de sódio (2g), ácido bórico (1g) e metassilicato de sódio (1g). Diferente do 

procedimento anterior no qual se construiu três membranas com diferentes porcentagens da 

composição, neste será utilizado às mesmas porcentagens. As matérias-primas foram 

misturadas na água (7g) para obter uma pasta. O diagrama 2 demonstra como foi realizado o 

procedimento. (NANDI, et al. 2009). 

                 Diagrama 2 – Diagrama esquemático do procedimento realizado 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistura de argila com água para preparação da pasta 

A pasta foi moldada para formar um disco circular de 55mm de 

diâmetro e 5 mm de espessura 

Manter a pasta em forma de disco distribuída a uma pressão de 2 

kg por um período de 24 horas acima da superfície de gesso. De 

modo a diminuir ou evitar a propagação da deformação e a retirar a  

umidade excessiva. 

Secagem durante a noite realizada em condições ambientais seguida 

por uma secagem lenta a 100°C por 24 horas e 250°C por 24horas. 

Sinterização a 850°C por 5 horas com uma taxa de aquecimento de 

2°C/ min. 

Membrana foi polida com papel abrasivo de carboneto de silício 

(C-220) para obter uma membrana lisa. 
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                  Fonte: NANDI, (2009). 

 

Neste procedimento, além do caulim, quartzo, carbonato de cálcio foi adicionado na 

mistura o acido bórico responsável por aumentar a resistência mecânica pela formação de 

metaboratos na temperatura de sinterização. O acido bórico e o carbonato de sódio atuam 

como agentes coloidais e melhoram as propriedades de dispersão dos agentes inorgânicos, 

favorecendo a homogeneidade na estrutura orgânica. (NANDI, et al. 2009). 

Observa-se como resultado, exposto pela imagem 8a , elaborada pelo SEM 

(microscopia de varredura), que a membrana de microfiltração não apresenta defeitos como 

cavidade e rachadura, mas uma superfície com estrutura morfológica de elevada porosidade e 

rugosidade. (NANDI, et al. 2009). 

Nota-se, também, conforme figura 8b, que a distribuição do tamanho de poro está 

relacionado aos números de poros percentuais comparado a diferentes diâmetros de poros, 

nessa análise, cerca de 50% dos poros tinham um diâmetro de poro de 0,3 a 0,5   . O 

tamanho mínimo de poros é de 2,5    que representa 0,2%, e 0,15    representa 2,7%%%%. 

(NANDI, et al. 2009). 

 

Ceramica MF menbrana de diâmetro 52,5 mm e espessura 4,5 mm 
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Figura 8: a) Imagem da membrana elaborada pelo SEM b) Distribuição do tamanho dos poros onde se é possível 

perceber os números de poros x diâmetro do poro. (NANDI, et al. 2009) 

 

Por fim, através do procedimento realizado com um Caulim fornecido pelo Irã, 

China e pelas indústrias de argila é possível destacar algumas conclusões, como se percebe 

pela Tabela 3: 

 

Tabela 3: Demonstra a composição do Caulim fornecido pelo Irã, China e pelas indústrias de argila. 

 
  Fonte: MEHRAN (2016). 

 

O procedimento realizado para a preparação da membrana consiste na filtração, 

através de uma peneira, o pó mineral do caulim e, logo em seguida, moldá-lo em um disco de 

21 mm de diâmetro e 1,2 mm de espessura, utilizando uma espessura uniaxial e uma pressão 

de 500 bar durante 2 min.(MEHRAN, et al. 2016). 
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Após, as membranas foram colocadas em um forno onde a temperatura deste foi 

aumentada gradualmente; no inicio a membrana se encontrava a 550°C por 1 hora, em 

seguida, ficou a 950°C, também, por uma 1 hora, acarretando assim uma taxa de aquecimento 

5°C/minuto. (MEHRAN, et al. 2016). 

O processo de sinterização se deu a 1150°C e com a mesma taxa de aquecimento por 

3 horas. As membranas foram polidas e colocadas no banho de limpeza e, após, foram 

colocadas em uma solução de hidróxido de sódio (NAOH) com temperaturas e concentração 

desejadas com diferentes tempos de remoção. (MEHRAN, et al. 2016).  

Por fim, foi realizado um banho de óleo para ajustar a temperatura das membranas, 

ato contínuo, foram lavadas, diversas vezes, com água destilada para posteriormente serem 

colocadas em um banho de limpeza com acetona. (MEHRAN, et al. 2016). 

Como resultado, obteve-se que a remoção da sílica livre ocasionada através do 

hidróxido de sódio fez com que ocorresse um aumento da porosidade e do tamanho dos poros 

da membrana, o que ocasionou uma diminuição da resistência mecânica. Nesse procedimento, 

utilizou-se o micro filtro com tamanho de poro estreito a fim de determinar a distribuição 

média do poro da membrana. (MEHRAN, et al. 2016). 

 Como pode ser observado na figura 9: 
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Figura 9: a) superfície c) antes da remoção da sílica livre b) superfície d) depois da remoção da sílica livre 

(MEHRAN, et al. 2016). 

 

Na figura 10 é possível perceber a distribuição do diâmetro dos poros das membranas, 

e através de cálculos, estabelecidos no foi possível fixar que a média do tamanho de poros da 

membrana foi de 1,79    .(MEHRAN, et al. 2016). 
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Figura 10 : Frequência versus Tamanho dos poros da membrana obtido através do SEM (MEHRAN, et al. 2016). 

2.1.8 APLICAÇÕES 

As indústrias petroquímicas, transporte e refinaria de petróleo são responsáveis por 

produzir fluxos de água residuais oleosas, o que acarreta em danos ao meio ambiente, devido 

a isto se faz necessário o tratamento desses fluxos antes da descarga.  

Dessa maneira, utiliza-se cada vez mais a tecnologia de separação através da 

membrana, a qual tem demostrado ser vantajosa em baixas concentrações de alimentação, 

pois apresentaram como resultado menor custo capital maiores fatores de separação, design 

compacto, eliminação de produtos químicos e mecânicos na unidade de tratamento, além de 

ser recomendado para águas residuais oleosas em emulsões estáveis. (PUGAZHENTHI, 

UPPALURI, 2012). 

No entanto, nota-se que as membranas poliméricas são suscetíveis a degradações e 

incrustações o que ocasiona uma frequente substituição, além de possuir sua própria 

compatibilidade de solvente e fraqueza a produtos químicos específicos que estão presentes 

na permeação do líquido. (NANDI, et al. 2009). 
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Diferente das membranas poliméricas as membranas cerâmicas tem apresentado bons 

resultados no tratamento de emulsões em escala industrial, devido a sua alta propriedade 

térmica e mecânica e química. Porém, possui como desvantagem o seu alto custo, em razão da 

utilização de percursores inorgânicos como alumina, zircônia e a necessidade de uma alta 

temperatura de sinterização (mais de 1100 °C) durante a fabricação da membrana. (NANDI, 

et al. 2009). 

Gera-se a necessidade de se produzir membranas cerâmicas com percursores 

inorgânicos de baixo custo e processo de sinterização a temperaturas mais baixas, pois 

temperaturas mais altas necessitam maior energia elétrica e, portanto, elevam os custos. 

Pesquisas recentes têm utilizado membranas cerâmicas com o uso de percursores 

inorgânicos de baixo custo que devido a temperaturas de sinterização mais baixa podem afetar 

o desempenho da membrana, e a vida útil. Uma alternativa para isto tem sido a utilização da 

membrana inorgânica a base de caulim, porém tem-se utilizado temperaturas elevadas de 

sinterização o que acarreta em um elevado custo.  
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3. METODOLOGIA ADOTADA 

3.1 PROCEDIMENTO REALIZADO 

Vários métodos de pesquisa têm sido desenvolvidos para obter a fabricação das 

membranas cerâmicas como citado neste trabalho anteriormente em Fabricação das 

Membranas Porosas, optou-se pelo método descrito no diagrama 3: 

 
 

                           Diagrama 3 : Fabricação e analise da membrana de cerâmica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através do diagrama 3 é possível perceber que para obter uma suspensão com 20% 

de caulim (constituída de alumínio e silício), foi realizado uma mistura de 400 ml de água 

para cada 100 ml de argila, acrescentado o defloculante fabricado pela empresa MIRACEMA-

NUODEX  (Lioperse 511), aos poucos para se obter a partícula em suspensão, e, 

posteriormente, foi analisado a velocidade de escoamento da água através do funil. Este 

procedimento foi elaborado no Laboratório de Metalografia da Universidade Federal de Juiz 

de Fora (UFJF). À medida que se acrescentava pequenas gotas de defloculante, media-se o 

tempo de escoamento da argila através do funil por um cronômetro. O resultado pode ser 

observado na figura 11.  

Da análise desse gráfico é possível perceber que a mistura se estabiliza a partir de 

quatro gotas em um tempo de aproximadamente 35 segundos. 

Mistura de argila com água para obter uma suspensão defloculada. 

Colagem com 35,20 mm de diâmetro 

                                Secagem ao ar. 

Sinterização (varredura entre 500°C a 1400°C) 

Análise da porosidade 
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Figura 11: Foi realizada a medição da quantidade de gotas em relação ao tempo. 

 

Em seguida, foi elaborada uma mistura de 60% de gesso e 40% de água, a qual será 

utilizada como base do processo de colagem. 

Foram realizados vários processos de colagem com pequenas modificações, mas 

todos foram feitos em uma base de gesso que acima desta base foi colocado cinco cilindros 

com 32,20 mm de diâmetro cada, envolvido na sua parte inferior por uma massa de modelar, 

buscando-se evitar o escape da suspensão que possuía 20% de caulim no cilindro, sendo 

posteriormente secadas ao ar. Como pode ser observado na figura 12. 

 

 
Figura 12: Processo de colagem realizado através de uma base construída de gesso e um cilindro de 

32,20 mm de diâmetro. 
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3.1.1   PROCESSO DE COLAGEM  

Como dito, foram realizados vários procedimentos para se obter um bom resultado 

de colagem e também uma porcentagem adequada da densidade relativa. Assim, pode-se 

descrever como foi realizado cada procedimento: 

 Procedimento inicial: neste procedimento foi percebido um empenamento na 

amostra, que pode ter sido ocasionado devido à absorção de água. A capilaridade 

do gesso acarreta em aumento de pressão na parte inferior e, assim, na medida em 

que a absorção ocorre, a pressão vai diminuindo de modo que as partículas ficam 

mais próximas favorecendo o empenamento. 

 Procedimento I: neste procedimento percebe-se que aumentando o volume da 

mistura ocorre uma diminuição ou nenhuma trinca. Isso pode ser explicado devido 

ao aumento da resistência da mistura, ou seja, à medida que o volume diminui a 

mistura se torna mais frágil e por consequência há maior aparecimento de trincas. 

O objetivo é realizar outros procedimentos com amostras com espessuras cada vez 

menores. 

 Procedimento II: foi espalhado talco por todo o molde que serve como 

desmoldante e, em seguida, foi acrescentada a suspensão, porém com um volume 

menor. Neste procedimento percebe-se que não ocorreu o aparecimento de trincas, 

mas gerou um empenamento. 

  Procedimento III: o objetivo desse procedimento foi diminuir o empenamento. 

Assim, ao analisar os procedimentos realizados anteriormente percebe-se que a 

amostra não trincou apesar de diminuir-se o volume, dessa maneira, para reduzir o 

empenamento pode-se atrasar o processo de secagem usando papel molhado. 

 Procedimento IV: ao analisar as amostras elaboradas anteriormente foi constatado 

o aparecimento de fraturas, dessa forma, gerou-se a necessidade de refazer os 

procedimentos, porém com uma suspensão de maior volume, com a utilização de 

talco nas bordas do molde e também com papel molhado. Conclui-se que 

amostras com menores espessuras tem maior tendência a fraturar. 

 Procedimento V e VI: Esse procedimento derivou-se da necessidade de aumentar-

se a densidade relativa (>50%), para isso foi aumentada a espessura e 

acrescentado talco nas bordas do molde e também colocado papel molhado por 

cima. 

O processo de sinterização foi realizado inicialmente no Laboratório de Processos de 

Fabricação da Universidade Federal de Juiz de fora (UFJF), onde foram colocadas as 

amostras obtidas no processo de colagem - maioria das amostras foram obtidas no 

Procedimento IV que será descrito acima -, em uma mufla (forno elétrico). Foram calculados 

o diâmetro, massa e espessura anteriormente e posteriormente do processo de sinterização.  
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Inicialmente, a temperatura desejada foi de 500°C, obtida após duas horas, tendo 

sido colocadas às duas amostras (E4-12, E4-3). Posteriormente, foram retiradas essas 

amostras e foi aumentada a temperatura a 800 °C por um período estimado de 2 horas, onde 

apenas uma amostra (E4-5) foi introduzida e retirada. Em seguida, foi novamente aumentada 

à temperatura até 1000°C por um período de aproximadamente 2 horas e colocadas duas 

amostras (E4-4, E4-10) e novamente retiradas. Por fim, foram colocadas duas amostras (E4-

11, E1) a uma temperatura de 1100°C por duas horas. Como mostrado na figura 18, exposta 

no capítulo do resultado e discussão. 

Com o objetivo de se alcançar uma maior temperatura foram realizadas processo de 

sinterização no Instituto Federal Sudeste (IFSudeste), por meio de forno elétrico com 

capacidade máxima de 1500°C. Assim, foram utilizadas três amostras (E5-1, E5-2, E5-3) dos 

procedimento cinco cada uma com uma determinada temperatura (1200°C, 1300°C, 1400°C), 

além de ter sido realizadas imagens de raios x, antes e depois, para uma posterior análise da 

sua porosidade. Foram feitos os cálculos de massa, do diâmetro e da espessura antes e depois 

do aquecimento. 

Depois das amostras serem aquecidas foi realizado o embutimento, onde partiu-se a 

amostra ao meio e acrescentou-se rezina poliéster no molde para posteriormente ser lixada e 

polida. 

3.1.2  MATERIAIS UTILIZADOS 

A princípio foi utilizada uma balança, localizada no laboratório de metalografia da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), para medir massa das amostras (membranas), 

além de um paquímetro para medir o diâmetro e a espessura da amostras. 

No laboratório de processos de fabricação da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) foi utilizada a mufla (forno elétrico) com capacidade máxima de 1200°C. 

Com o objetivo de obter temperaturas de sinterização mais altas, foi utilizado um 

forno elétrico no Instituto Federal Sudeste (IFSudeste), de temperatura máxima de 1500°C 

como pode ser observado na figura 13 .Também foi usado o equipamento de raios X obtidas 

no IFSudeste como observado na figura 14 . 
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Figura 13: Forno elétrico com temperatura máxima de 1500°C. 

 

 
 

Figura 14: Equipamento de raios X 

 

  Foi utilizado também o microscópio eletrônico de varredura (MEV), no laboratório de 

Química da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
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4.  RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS OBTIDOS 

Antes da realização do processo de sinterização foram coletados valores das amostras 

como diâmetro, espessura, e massa. Esses dados possibilitaram calcular a área, volume e 

principalmente a densidade relativa do procedimento IV e I. A coleta de dados foi realizada 

no Laboratório de Metalografia da Universidade Federal de Juiz de Fora.  

 

Tabela 4: Resultados coletados antes do processo de sinterização 

Amostras obtidas  Diâmetro (mm) Espessura (mm) Massa (kg) 

E4-11 32,45 5 0,0053 

E4-3 32,9 4,9 0,005 

E4-12 33 3,7 0,0038 

E4-5 32,8 3,6 0,0036 

E4-14 32,7 3,55 0,0035 

E4-4 33 3,5 0,0034 

E4-10 33 3,4 0,0034 

E1 33 3,3 0,0032 

E4-15 33 3,1 0,0027 

 

Para os cálculos da densidade relativa, utilizou-se a densidade do Caulim que é 

aproximadamente 2,6 g/cm³. O resultado foi obtido dividindo a densidade calculada (cálculo 

feito através dos dados coletados descritos na tabela 4) pela densidade do Caulim. Como pode 

ser observado na tabela 5. 

Formulas utilizada para cálculos da Tabela 5 e 7:  

 Volume calculado:    (   ) *Espessura; 

 Densidade Calculada: D= massa / volume calculado; 

 Densidade relativa: Dr = densidade calculada / densidade do Caulim; 

                      Tabela 5: Cálculo realizado para obter a densidade relativa 

Cálculos 

Amostras 
obtidas 

Área da vista 
frontal (mm²) 

Volume calculado 
(m³) 

Densidade 
calculada (g/cm³) 

Densidade 
relativa 

E4-11 827,0262296 4,13513E-06 1,28 49,30 

E4-3 850,122826 4,1656E-06 1,20 46,17 

E4-12 855,2985999 3,1646E-06 1,20 46,18 

E4-5 844,9627601 3,04187E-06 1,18 45,52 

E4-14 839,8184021 2,98136E-06 1,17 45,15 
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E4-4 855,2985999 2,99355E-06 1,14 43,68 

E4-10 855,2985999 2,90802E-06 1,17 44,97 

E1 855,2985999 2,82249E-06 1,13 43,61 

E4-15 855,2985999 2,65143E-06 1,02 39,17 

 

Através dos cálculos foi possível elaborar um gráfico, no qual é possível perceber 

que os valores ficaram em torno de 40%, onde o menor valor foi obtido no procedimento IV 

de numeração 15 e o maior valor foi obtido no procedimento IV de numeração 11. 

 

 

Figura 15: Densidade relativa versus amostras obtidas. 

 

Com o objetivo de aumentar os valores da densidade relativa, foi realizado o 

procedimento V, que possui como objetivo manter o diâmetro, porém aumentar a espessura e, 

com isso, o volume; assim, a massa irá assumir maiores valores. 

Na tabela 6 foram coletados os dados como diâmetro, espessura e massa. Realizados 

no laboratório de Metalografia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). 
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                                               Tabela 6: Dados obtidos no Procedimento V. 

 

 

Em seguida, foram realizados os cálculos de volume e densidade relativa como 

mostrado na tabela 7. 

 

Tabela 7: Cáculos obtidos através do Procedimento V 

Cálculos 

Amostras 
obtidas 

Área da vista 
frontal (mm²) 

Volume calculado (m³) Densidade 
calculada (g/cm³) 

Densidade relativa (%) 

E5-5 876,1587752 7,1845E-06 1,572829971 60,4934604 

E5-3 865,6972716 6,40616E-06 1,685877393 64,84143819 

E5-2 876,1587752 6,39596E-06 1,672931284 64,34351092 

E5-4 876,1587752 6,39596E-06 1,672931284 64,34351092 

E5-1 870,9201694 5,66098E-06 1,642824774 63,18556824 

 

Através dos cálculos obtidos foi elaborado um gráfico, onde é possível perceber um 

aumento considerável no valor da densidade relativa. Assim, os valores da densidade relativa 

foram maiores que 60%, o que mostra resultados satisfatórios. Como pode ser observado na 

figura 16. 

Amostras obtidas Diâmetro (mm) Espessura (mm) Peso (Kg) 

E5-5 33,4 8,2 0,0113 

E5-3 33,2 7,4 0,0108 

E5-2 33,4 7,3 0,0107 

E5-4 33,4 7,3 0,0107 

E5-1 33,3 6,5 0,0093 
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Figura 16: Densidade relativa versus Amostras obtidas no Procedimento V. 

 

Em seguida foi realizado a sinterização no laboratório de Processo de Fabricação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) onde a temperatura máxima atingida foi de 

1100°C nos Procedimentos IV e I, como pode ser observado na figura 17. Percebe-se que as 

amostras após o processo de sinterização obtiveram bons resultados, pois não ocorrem tricas, 

demonstrando que as membranas são bem resistentes a altas temperaturas, além de não 

ocorrer pequenas variações na espessura, diâmetro e na massa, o que levou a fazer outro 

processo de sinterização com maiores temperaturas. 
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Figura 17: Amostras realizados por processo de colagem, depois de aquecidas a temperaturas de 500°C, 800°C, 

1000°C, 1100°C. 

 

Na tabela 8 demostra-se os resultados obtidos do diâmetro e da espessura, antes da 

sinterização e depois da sinterização. 

 

Tabela 8: Dados obtidos após o processo de sinterização nos Procedimentos IV e I. 

 

Temperatura 500°C 

Amostras Diferença de 
Diâmetro (mm) 

Diferença de 
espessura (mm) 

Diferença no peso (gramas) 

E4-3 0,4 0,2 0,0006 

E4-12 0,2 0,1 0,0005 

Temperatura 800°C 

Amostras Diferença de 
Diâmetro (mm) 

Diferença de 
espessura (mm) 

Diferença no peso (gramas) 

E4-5 0,1 0,15 0,0004 

Temperatura 1000°C 

Amostras Diferença de 
Diâmetro (mm) 

Diferença de 
espessura (mm) 

Diferença no peso (gramas) 

E4-10 1,9 0,2 0,0006 

E4-4 1,9 0,2 0,0004 

Temperatura 1100°C 
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Amostras Diferença de 
Diâmetro (mm) 

Diferença de 
espessura (mm) 

Diferença no peso (gramas) 

E1 0,45 0,2 0,0006 

E4-11 1 0,5 0,001 

 

Através da sinterização e difração de raios x, realizada no Instituto Federal Sudeste 

(IFSudeste) onde foram feitas analises das amostras realizadas no Procedimento V, antes e 

após a sinterização foi possível obter as seguintes figuras: 

 

Figura 18: Difração de raios X onde foram utilizada as amostras (E5-1, E5-2, E5-3) realizada através do 

Procedimento V não sinterizada. 
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Figura 19: Difração de raios X onde foi utilizada a amostra (E5-2) realizada através do Procedimento V 

sinterizadas a 1200°C. 

 

 

 

 

 

Figura 20: Difração de raios X onde foi utilizada a amostra (E5-3) realizada através do Procedimento V 

sinterizadas a 1300°C. 
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Figura 21: Difração de raios X onde foi utilizada a amostra (E5-1) realizada através do Procedimento V 

sinterizada a 1400°C. 

Foi possível fazer o cálculo do arranjo cristalino como pode ser percebido na tabela: 

Tabela 9: Amostras (E5-2, E5-3, E5-1) sem sinterização. 

Fase Valores (%) 

Caulim 88,49 

Quartzo  6,68 

Mulita 4,83 

 

Tabela 10: Amostra E5-2 a temperatura de 1200°C 

 

Fase Valores (%) 

Caulim 3,75 

Quartzo           8,07 

Mulita 86,96 

Coríndon 1,22 

 

Tabela 11: Amostras E5-3 a temperatura de 1300°C 

Fase Valores (%) 
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Caulim 1,9 

Quartzo 7,55 

Mulita 90,5 

 

Tabela 12: Amostras E5-1 a temperatura de 1400°C 

Fase Valores 

Quartzo 6,66 

Mulita 93,34 

 

A mulita é uma fase cristalina que é bem utilizada em cerâmicas refrataria e é 

caracterizada por apresentar boas propriedades como: boa resistência ao choque térmico, à 

erosão, alto modulo de ruptura e elevada refratariedade.  

É possível perceber através dos resultados obtidos, que após o processo de 

sinterização, obteve-se bons resultados na fase de mulita e à medida que se aumenta a 

temperatura é possível um gradual aumento desta fase. 

Com o aumento da temperatura, inicia-se o processo de mulitização (gerado pelo 

mecanismo de nucleação e crescimento), onde ocorre um processo conhecido como 

interdifusão de íons nas interfases de caulinita, alumina e sílica (quartzo) em que, os íons 

provenientes de alumina se difundem para o interior das partículas de sílica. 

A uma temperatura de sinterização de 1300°C, é notado que o óxido de alumínio 

reagiu uma parte com quartzo e, assim, foi possível obter uma quantidade de mulita superior a 

90%. Quando se chega à temperatura de 1400°C, percebe-se a formação de mulita e quartzo, 

chegando-se ao patamar de 93% de mulita, não possuindo óxido de alumínio e caulinita. 

Ao fazer as análises das amostras através do microscópio eletrônico de varredura 

(MEV), foi possível obter a seguinte tabela 13. 

Tabela 13: Dados coletados através do microscópio eletrônico de varredura e calculo da porosidade das 

membranas. 

Temperatura Porosidade Tamanho Médio (μm) 

1000°C 0,5503 0,3070±0,0395 

1100°C 0,5639 0,5521 ± 0,73 

1200°C 0,3682 0,51475±0,0195 

1300°C 0,3566 0,4238±0,0188 

1400°C 0,3516 0,4708±0,0179 
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5. CONCLUSÕES 

Através de estudos baseados nas revisões bibliográficas foram produzidas 

membranas de cerâmica a base de caulim da cidade de Mar de Espanha, onde foram 

elaborados as membranas.  

Dos estudos e dos cálculos foram observados resultados satisfatórios. Membranas 

que possuíam poucas espessuras apresentavam uma maior tendência à quebra, além de 

apresentar uma densidade relativa menor em relação a membranas de maior espessura. Assim 

ao aumentar a espessura consegue-se obter uma densidade relativa maior que 60%. 

Essas membranas foram sinterizadas no Laboratório de Processo de Fabricação da 

Universidade Federal de Juiz de Fora, onde as amostras foram aquecidas às temperaturas de 

500°C, 800°C, 1000°C e 1100°C por um período de duas horas, assim foi possível observar 

um pequeno aumento da área, porém não houve uma alteração satisfatória da densidade 

relativa. 

Com o objetivo de obter melhores resultados foram analisadas amostras no Instituto 

Federal Sudeste (IFSudeste), onde as amostras foram aquecidas às temperaturas 1200°C, 

1300°C, e 1400°C por um período de duas horas. Assim, foi possível ter bons resultados 

através da difração de raios x, no qual a membrana não trincou, apresentou uma boa 

resistência e bons índices de porosidade. Às elevadas temperaturas foram encontradas apenas 

na fase mulita (>90%) e na fase quartzo a uma temperatura de 1400°C. 
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