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RESUMO 
 

Neste trabalho é feito um estudo sobre a fabricação de corpos cerâmicos de mulita 

sintetizados a partir da mistura mecânica de pós de sílica (SiO2) e alumina (Al2O3) com 

diferentes composições, por sinterização. O pó de sílica utilizado como matéria-prima para a 

produção de mulita foi obtido a partir dos processos de calcinação da casca de arroz tratada 

quimicamente, nas temperaturas de 550ºC, durante 4h e 700ºC, para efeito de comparação. Os 

pós foram inicialmente misturados mecanicamente, prensados uniaxialmente e sinterizados a 

1650ºC, em forno tipo mufla, por aproximadamente 4h, ao ar. Algumas amostras foram 

ressinterizadas para verificar o fator tempo no processo de mulitização durante a sinterização 

O processo de mistura foi otimizado pelo uso do moinho de disco orbital com revestimento de 

alumina e calcinação das misturas dos pós alumina e sílica, à temperatura de 1100ºC, 4h. A 

microestrutura dos corpos cerâmicos sinterizados foi caracterizada através da microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). A caracterização de fases dos produtos sinterizados foi 

realizada através do método de difração de raios-X. A relação do teor de alumina presente na 

mulita sinterizada com o parâmetro de rede “a” foi calculada através da relação m=144,5a – 

1029,5, onde “a” é o parâmetro de rede. O efeito da composição sobre a condutividade 

elétrica da mulita foi analisado através de medidas da resistividade elétrica à temperatura 

ambiente. 

Este estudo mostra que, nas condições experimentais utilizadas, é possível a produção 

de mulita de baixa densidade, com microestrutura apresentando grãos equiaxiais de tamanhos 

variando na faixa de 2 a 3 µm e faixa de composição de 70 a 74% em peso de alumina, que 

corresponde a mulita 3:2 e 1,64:1, respectivamente. Os resultados obtidos mostram também 

que o tempo de sinterização é um fator essencial a ser considerado para se alcançar um alto 

teor de mulitização, quando se pretende obter mulita por sinterização de pós alumina e sílica, 

a 1650ºC. 
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ABSTRACT 
 

In the present work a study is made about manufacture of mullite ceramic compacts by 

synthesis from mechanical mixture of silica (SiO2) and alumina (Al2O3) powders with 

different compositions by sintering. The silica powder used as starting material for the mullite 

production was obtained from the calcination of chemically treated rice husk, at temperatures 

of 550oC during 4h and 700oC, for comparison. The powders were initially mixed 

mechanically, uniaxially pressed, and sintered at 1650ºC in a muffle type furnace, for 

approximately 4h, in air atmosphere. Some samples were re-sintered in order to verify the 

time influence in the mullitization process during the sintering. The mixture process was 

optimized using the orbital disc mill coated with alumina and calcination of the mixed α- 

alumina and silica powder at temperature of 1100 ºC during 4h. The microstructure of the 

sintered ceramic compacts was characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM). The 

phase characterization of the sintered compacts was carried out by X-ray diffraction. The 

relation between the alumina content in the sintered mullite and the lattice parameter “a” was 

calculated by the relation m = 144.5a –1029.5, where “a” is the lattice parameter. The effect 

of the composition to the electric conductivity of the mullite was analyzed by measures of 

electric resistivity at room temperature.  

This study shows that working with the experimental conditions described is  possible 

to manufacture mullite with low density, microstructure presenting equiaxial grains with sizes 

varying in the range of 2 to 3 µm, and the composition varying of 70 to 74 wt.% of alumina 

that corresponds the mullite 3:2 and 1.64:1, respectively. These results also show that 

sintering time is an essential factor to be considered in order to reach a high mullitization 

content when it is intended to get mullite by sintering of α-alumina and silica powders at 

temperature of 1650ºC.  
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CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

A mulita é a única fase cristalina intermediária estável no sistema binário Al2O3-SiO2. 

À pressão atmosférica normal ocorre como uma solução sólida que pode ser descrita através 

da fórmula química Al4+2x Si2-2x.O10-x , onde x representa o número de vacâncias de oxigênio 

por célula unitária e varia de 0,17 a 0,59 (Schneider et al., 2001; Fielitz et al., 2001; Cameron, 

1977). Geralmente a mulita é uma fase não-estequiométrica, mas pode exibir duas 

composições estequiométricas, tais como: 3Al2O3.2SiO2 (mulita 3:2) e 2Al2O3.SiO2 (mulita 

2:1).  

A mulita estequiométrica de composição 3:2 foi assim nomeada após a sua descoberta 

na ilha Hedribean de Mull na costa oeste da Escócia. Este material é muito raro na natureza, 

tendo sua importância somente reconhecida no século passado pelo trabalho pioneiro de 

Browen e Greig (1924). Este tardio reconhecimento pode ser atribuído a dois fatores: pela 

ocorrência rara de mulita na natureza; pela identificação errada de mulita como silimanita em 

alguns estudos iniciais (Aksay et al., 1991). 

A mulita natural é encontrada numa faixa estreita de solução sólida entre 57 a 60% 

molar de Al2O3 ou 69 a 71,8% em peso de alumina (1,32Al2O3.SiO2 a 3Al2O3.2SiO2), 

enquanto as mulitas sintéticas apresentam uma maior faixa de variação da quantidade de 

alumina (Cameron, 1977). A faixa de solução sólida estável de mulita presente no diagrama 

de fases do sistema SiO2-Al2O3 é de 71,8 (3Al2O3.2SiO2) a 74% em peso de alumina 

(aproximadamente 1,64Al2O3.SiO2) ou de 60 a aproximadamente 62,1% molar de alumina. 

Enquanto a mulita que é obtida a partir de fusão e resfriamento, aparece numa faixa de 

solução sólida que se estende até 84% em peso de alumina (3,0Al2O3.SiO2), ou a 75,5% molar 

de alumina, em condições metaestáveis (Aksay e Pask, 1975).  

O densenvolvimento científico e tecnológico pode ser citado dentro de três períodos 

distintos: de 1924 a 1950 as pesquisas se concentraram na caracterização estrutural da mulita 

relacionando ao grupo de minerais da silimanita. O segundo período após 1950 levantou 

dúvidas sobre a questão da fusão incongruente da mulita, relatada por Bowen e Greig em 

1924, abrindo o caminho para uma série de estudos sobre o equilíbrio de fases no sistema 

Al2O3.SiO2. O terceiro período iniciou em meados da década de 1970, no qual se deu ênfase 

para o desenvolvimento da mulita como um material de cerâmica avançada para aplicações 

estrutural, óptica e eletrônica (Aksay et al., 1991). 

A mulita apresenta numerosas aplicações no campo de cerâmica avançada, estrutural e 

funcional, devido às suas propriedades termomecânicas como: baixa expansão térmica (4,5 – 
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5,6 x 10-6ºC-1), baixa condutividade térmica, alto ponto de fusão (>1800ºC), excelente 

resistência à fluência, boa estabilidade química, boa resistência ao choque térmico e 

densidade baixa (3,16-3,22g/cm-³) (Montanaro et al., 1997).  

A mulita foi pela primeira vez sintetizada casualmente, em 1865, por Saint Claire 

Deville e Caron, que passaram SiF4 sobre uma mistura de alumina e sílica aquecida ao rubro e 

obtiveram cristais de mulita, que apresentaram uma composição 3:2. Browen e Greig 

repetiram esse procedimento, em 1924, e obtiveram monocristais que apresentaram índices de 

refração idênticos ao da mulita pura (Kleeble et al., 2001).  

Devido ao fato de a mulita não ser facilmente encontrada na natureza, corpos 

cerâmicos desse material são produzidos atualmente pelo uso de reação de sinterização de 

misturas de pós Al2O3 e SiO2 em escala molecular, pela técnica sol-gel, ou pela sinterização 

da mistura de pós Al2O3 e SiO2, (com escala de homogeneidade química limitada pelo 

tamanho das partículas). Assim, para se alcançar uma homogeneização global para a mulita 

estequiométrica, é necessário o uso de alta temperatura durante o tratamento térmico (ex: 

>1650ºC).  

A mulita também pode ser obtida pela calcinação de minerais alumino-silicatos, que 

contém sílica e alumina em suas estruturas, mas com nível de impurezas considerável. Sendo 

possível produzir mulita pura, apenas, em níveis de laboratórios. Segundo Prochazka e Klug 

(1983) a maior dificuldade na produção de mulita é alcançar este material como mulita 

monofásica, devido às grandes incertezas e controvérsias a respeito das relações de equilíbrio 

de fases nas regiões ricas em alumina do diagrama de fases do sistema SiO2-Al2O3 As 

recentes pesquisas no campo de melhoramento de cerâmica mulita resultaram em duas 

importantes conferências: uma em Tokyo (Japão) em novembro de 1987; a outra em Seattle 

(USA) em outubro de 1990 (Kanka et al., 1994). 

No presente trabalho, foram desenvolvidos corpos cerâmicos de mulita de alta pureza, 

através da misturas de pós de SiO2 e Al2O3. Foram abordadas as condições de fabricação de 

corpos cerâmicos de mulita fabricada por sinterização, tal como foram realizadas 

caracterizações microestrutural e estrutural, determinação das densidades dos corpos 

cerâmicos de mulita, verificação da formação de solução sólida em diferentes condições 

experimentais, análise do fator tempo sobre o processo de mulitização durante a sinterização e 

verificação do efeito da composição sobre a condutividade elétrica da mulita.  

Este trabalho foi desenvolvido através da parceria da Universidade Federal de Ouro 

Preto (Departamento de Física e REDEMAT), com o CDTN (Centro de Desenvolvimento 

Tecnológico Nuclear). 
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CAPÍTULO 2 - OBJETIVOS 
 

Este trabalho tem como objetivos: 

1. Fabricar, por sinterização, corpos cerâmicos de soluções sólidas de mulita através da  

mistura mecânica de pós de SiO2 e Al2O3 com diferentes composições e condições 

experimentais. 

2. Caracterizar a microestrutura e estrutura dos corpos cerâmicos de mulita obtidos em 

diferentes condições experimentais. 

3. Determinar o efeito da composição sobre a condutividade elétrica da mulita. 

4. Estudar o efeito do fator tempo de sinterização sobre o teor de mulitização.  
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CAPÍTULO 3 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
  

3.1- Mineral Mulita 
 

A mulita de composição 3Al2O3.2SiO2 foi assim nomeada após a sua descoberta na 

ilha de Mull na costa oeste da Escócia (Figura 3.1), sendo um material raro na natureza. 

Acredita-se que a ocorrência deste composto na ilha de Mull é o resultado de atividades 

vulcânicas, no qual, depósitos de minerais argilosos aquecidos pelo contato com o magma, 

produziram, à alta temperatura, a fase mulita (Aksay et al., 1991). A mulita é o único 

composto cristalino estável no sistema Al2O3-SiO2 sob pressão de 1atm e a alta temperatura 

(Kleebe et al., 2001; Rajendran, 1990; Saruhan et al., 1994; Jaymes et al.,1996). A 

importância da mulita, como um material cerâmico, foi somente reconhecida no século 

passado pelo trabalho pioneiro de Browen e Greig (1924). Este tardio reconhecimento pode 

ser atribuído a dois fatores: 

 - a rara ocorrência de mulita na natureza; 

 - a identificação equivocada como silimanita em alguns estudos iniciais. 

A silimanita e seus dois polimorfos (cianita e andalusita) têm estruturas cristalinas 

ortorrômbicas muito similares à estrutura da mulita, mas com a pressão atmosférica e alta 

temperatura, o mineral silimanita sempre se converte à mulita e sílica amorfa (Aksay et al., 

1991).  

O desenvolvimento científico e tecnológico pode ser citado dentro de três períodos 

distintos: de 1924 a 1950 as pesquisas se concentraram na caracterização estrutural da mulita 

relacionando ao grupo de minerais da silimanita. O segundo período, que ocorreu após 1950, 

levantou dúvidas sobre a questão da fusão incongruente da mulita, relatada por Bowen e 

Greig em 1924, abrindo o caminho para uma série de estudos sobre o diagrama de equilíbrio 

de fases do sistema Al2O3.SiO2. O terceiro período, que teve seu inicio em meados da década 

de 1970, deu ênfase para o desenvolvimento da mulita como um material a ser utilizado como 

cerâmica avançada para aplicações estruturais, ópticas e eletrônicas (Aksay et al., 1991).  

A mulita é um material muito importante no campo de cerâmicas convencionais, 

devido a sua ocorrência como principal constituinte de cerâmicas sanitárias, porcelanas e 

produtos estruturais de argila, tais como: tijolos, telhas, ladrilhos e azulejos. Além de sua 

importância em cerâmicas convencionais, esse material tem se tornado importante para 

cerâmicas estruturais avançadas nos últimos anos.  
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Um novo campo de aplicação para a mulita é como substrato eletrônico, uma vez que 

essa aplicação requer um desenvolvimento de material cerâmico com baixa constante 

dielétrica, coeficiente de expansão térmica na faixa do silício (Kanka et al., 1994). O grande 

desenvolvimento nos estudos de mulita se deve às suas excelentes propriedades, tais como: 

baixa expansão térmica, baixa condutividade térmica, resistência à fluência a altas 

temperaturas, estabilidade química, baixa constante dielétrica (Jaymes et al., 1996). 

As mulitas naturais se formam numa faixa muito estreita de composição entre 57 a 

60% molar de Al2O3 (69 a 71,8% peso de alumina), enquanto as sintéticas estáveis têm uma 

composição química que varia na faixa de 71,8 a 74% em peso de Al2O3 (60 a 

aproximadamente 62,1%molar de alumina). As mulitas sintéticas obtidas a partir de fusão e 

resfriamento podem alcançar 84% em peso de alumina (75,5% molar de Alumina), 

dependendo da temperatura de cristalização. A mulita de composição 3Al2O3.2SiO2 é mais 

comumente sintetizada a partir da reação no estado sólido e a mulita de composição 

2Al2O3.SiO2 é mais facilmente sintetizada a partir da fusão e super-resfriamento (Cameron, 

1977; Aksay e Pask, 1975). 

 

 

 
 
Fig.3.1 – Localização da Ilha de Mull, onde a mulita de composição 3:2 foi primeiramente 

encontrada: costa oeste da Escócia (Aksay et al., 1991). 
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3.2- Propriedades da Mulita 
 

O material cerâmico mulita é muito raro na natureza, explicitando, assim, a 

necessidade de sintetizá-lo, uma vez que, a cada ano, aumenta o interesse pelo emprego desse 

material em aplicações eletrônicas, ópticas e estruturais em altas temperaturas devido às suas 

promissoras propriedades, que são citadas na Tabela III.1. 

 

Tabela III.1 – Descrição das Propriedades da Mulita (Rajendran et al., 1990; Aksay et al., 

1991; Kanka et al., 1994; Jaymes et al., 1996; Montanaro et al., 1997; Chaudhuri et al., 1999; 

Torrecillas et al., 1999; Monteiro, 2003; Monteiro et al., 2004). 

PROPRIEDADES 

Grandezas Físicas Intensidades 

Ponto de fusão (incongruente) >1800ºC 

Coeficiente de expansão térmica 4,5 – 5,6 x 10-6oC-1 

Densidade real 3,16-3,22g.cm-3 

Dureza Vickers 11GPa 

Constante dielétrica 4,5-6,7 

Módulo de elasticidade 13,8 – 34,5GPa 

Condutividade térmica 0,06 Wcm-1.K-1 

Resistência à flexão 

300-400MPa (mulita densa com grãos 

menores que 5µm),  400-540MPa (grãos 

menores que 0,1µm)  

Índice de refração da mulita 3:2 (aumenta 

com o teor de alumina) 
1,648 

Lacuna de energia (Eg) 

1,43eV (a partir da sinterização dos pós 

Al2O3 e SiO2) e 7,7eV (a partir da fusão de 

SiO2 e Al2O3). 

. 

Além dessas propriedades presentes na Tabela III.1, pode-se dizer que a mulita 

apresenta resistência à fluência comparável às do Si3N4 e SiC, excelente resistência à 

corrosão, ótima resistência ao choque térmico, ótima estabilidade química e transparência ao 

infravermelho (Aksay et al., 1991; Torrecillas et al., 1999). 
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3.2.1- Propriedade Elétrica da Mulita 

 
 A mulita é caracterizada por uma estrutura de defeitos, causada pelas lacunas de 

oxigênio intrínsecas. Esses defeitos são formados para efeito de balanceamento das cargas 

positivas, uma vez que ocorre a substituição de íons de sílicio (Si+4) por íons de alumínio 

(Al+3) dentro dos sítios tetraédricos de sua estrutura. Devido a essas lacunas de oxigênio, em 

temperatura ambiente, a mulita se comporta como isolante elétrico, mas com o aumento da 

temperatura a mulita pode exibir um comportamento de semicondutor a condutor iônico por 

íons de oxigênio (Meng et al., 1984).  

Graças a este comportamento iônico, a mulita pode ser utilizada como sensor de 

oxigênio. Segundo Rommerskirchen (1994), a característica de condutividade iônica da 

mulita, na faixa de temperatura de 1400ºC a 1600ºC é maior que aquela apresentada por 

eletrólitos sólidos CaO  e ZrO2 estabilizados, mais comumente usados como sensores de 

oxigênio.  

As impurezas podem influenciar tanto nos valores de condutividade quanto no 

mecanismo de condução. Segundo Meng et al. (1984), outros fatores que podem influenciar 

nos valores de condutividade elétrica da mulita são: o tratamento térmico e a composição da 

mulita. Em seus estudos, o comportamento de condutor iônico da mulita é explicado em 

função da interação entre lacunas de oxigênio e espécies de cátions aliovalentes, estrutura 

cristalina e microestrutura das amostras.  

A condutividade pode ser calculada como  

 












 RT

E
T

ao exp  (3.1) 

 

onde σ é a condutividade, σo é o fator pré-exponencial e Ea é a energia de ativação (Meng et 

al., 1984). Pode-se citar como exemplo as medidas de condutividades realizadas por Meng et 

al. (1984; 1986) as quais são listadas na Tabela III.2. As medidas de condutividades 

realizadas por Meng et al. (1984) são referentes à mulita pura (3Al2O3.2SiO2) obtida por 

método químico, utilizando, como fonte de sílica, o composto Si(C2H3O2)4 e, como fonte de 

alumina, o composto Al(NO3)3.9H2O. Enquanto, as medidas realizadas por Meng et al. (1986) 

são referentes à mulita obtida pela mistura de pó de sílica obtido a partir do composto 

Si(C2H5O2)4 e alumina obtida a partir de nitratos. 
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Tabela III.2 – Medidas de condutividades elétricas na faixa de temperatura de 800 a 1400ºC. 

106 σ (Ω,m) -1 Referência Al2O3.SiO2 

800ºC 1000ºC 1400ºC 

Meng et al. (1984) 3:2 31,6 81,3 256,4 

Meng et al. (1984) 3,75:2 7,6 20,9 81,0 

Meng et al. (1986) 3:2 49,9 146,8 405,3 

 
 

Em solução sólida de alta pureza, sem dopantes aliovalentes, pode-se considerar que 

os íons Al+3 (que entram no lugar do Si+4 na estrutura da mulita), em relação à estrutura da 

silimanita, agem da mesma maneira que os dopantes aliovalentes. Apresentam uma carga 

relativa na rede de -1. Ocorrendo a formação de duas possíveis associações entre as lacunas 

de oxigênio que possui carga relativa +2 ( oo
OV ) e os átomos de alumínio que situam no lugar 

dos átomos de Si (Al’Si) podendo ser descrito por: 

 ooo
OSi

oo
OSi VAlVAl ''   (3.2) 

 

e 

 

 Si
oo

OSi
oo

OSi AlVAlVAl '''2   (3.3) 

 

 

A concentração de portadores de carga C pode ser determinada pelo número de 

lacunas de oxigênio capazes de trocar sítios com íons de oxigênio, obedecendo à equação a 

seguir: 

 

    oo
O

oo
Oo VVNC  1  (3.4) 

  

onde No é o número de sítios aniônicos por volume. Sendo que oo
OV  = 1/2x, de forma que a 

condutividade deveria aumentar com o valor de x (Meng et al., 1984). 

 

Em relação à dependência da condutividade da mulita com sua estrutura, pode-se dizer 

que, em sua estrutura, existem dois tipos de átomos de oxigênio. Um tipo de átomo de 
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oxigênio é o que se encontra ligado a átomos de alumínio de coordenação octaédrica (AlO6) e 

o outro é aquele que se encontra ligados a átomos de Si ou Al de coordenação tetraédrica 

(Si,Al)O4, construindo uma estrutura unidimencional na rede sobre a direção do eixo C. 

Sendo o segundo tipo de átomo de oxigênio aquele que apresenta a maior mobilidade dentro 

da rede (Meng et al., 1984). 

Outro fator que interfere na condutividade elétrica da mulita é a existência de uma 

segunda fase de alumina-α e quartzo-β, de baixa condutividade, presente nos contornos de 

grãos na microestrutura, o que contribui por reduzir a condutividade (σ) (Meng et al., 1984).   

Pode-se perceber pela Figura 3.2 que a resistividade de materiais isolantes é da ordem 

de 109 a 1018Ω.cm e, que, materiais condutores, apresentam a faixa de resistividade entre 0 e 

10-6 Ω.cm. Materiais, que possuem faixa de resistividade entre 0 e 109 Ω.cm, não são bons 

isolantes, nem bons condutores elétricos e sua resistividade diminui com a temperatura. Esse 

tipo de material é classificado como material semincondutor (Chaudhuri et al., 1995). No caso 

específico da mulita, ela pode exibir um comportamento de isolante elétrico em temperatura 

ambiente, uma vez que sua resistividade é da ordem de 1010 - 1013Ω.m, dependendo do 

método de síntese utilizado. Mas, à medida que se aumenta a temperatura, esta resistividade 

elétrica tende a diminuir obedecendo à relação de Arhenius (equação 3.5) , podendo chegar a 

104 Ω.m à temperatura de 1400ºC. 
 







 KTEA

2
exp  

(3.5) 

onde ρ, A, K, T são resistividade, uma constante, constante de Boltzman e temperatura, 

respectivamente e E é a energia de ativação (Chaudhuri et al., 1995) 
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Fig.3.2 - Escala de resistividade (Ω.cm) /condutividade ((Ω.cm)-1) (Chaudhuri et al., 1995). 

 

 Assim, a mulita pode exibir comportamento de materiais semicondutores a condutores 

iônicos por íon de oxigênio, dependendo da temperatura alcançada. Podem-se citar como 

exemplo as medidas de resistividades realizadas por Chaudhuri et al. (1999) e Soares et al. 

(2005), listadas na Tabela III.3. As medidas de resistividades realizadas por Chaudhuri et al. 

(1999) correspondem à mulita pura (3Al2O3.2SiO2) obtida pela co-precipitação de solução de 

reagente analítico Al(NO3)3.9H2O e Si(OC2H5)4 pelo reagente analítico NH4OH. Enquanto as 

medidas realizadas por Soares et al. (2005) correspondem à mulita de razão Al2O3/SiO2 

equivalente a 1,63 (valor intermediário aos da mulita 3:2 e 2:1) obtida pela calcinação do 

topázio incolor. 
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Tabela III.3 – Dados da resistividade elétrica da mulita obtida do topázio e por co-

precipitação.  

Resistividade elétrica (Ω.m) 

T(oC) 
Mulita 

(Topázio) 

(Soares et al., 2005) 

Mulita 

(co-precipitação) 

(Chaudhuri et al., 1999) 

T.A. 1,4 . 1010 1013 

285 1,18.104 - 

1000 - 106 

1400 - 104 

 

As mulitas sintetizadas com SiO2 e fundida em alumina têm uma lacuna de banda de 

energia de 7,7eV (mulita 2:1), enquanto que aquelas obtidas por sinterização com SiO2 e 

Al2O3 (mulita 3:2), possuem essa lacuna de banda de energia de 1,43eV (Chaudhuri et al., 

1999).  

Considerando que os materiais semicondutores apresentam lacunas de banda de 

energia menores que 4eV e materiais que apresentam valores mais altos são considerados 

isolantes (Chaudhuri et al., 1995). A mulita, obtida por fusão de sílica com alumina (2:1), 

apresenta um comportamento de material isolante. Enquanto mulitas sinterizadas, em 

temperatura ambiente, estão mais próximas do comportamento de materiais semicondutores. 

Segundo Chaudhuri et al. (1999), a resistividade é calculada com a amostra polida e 

recoberta por uma camada metálica (pasta de platina a 1000ºC durante 15minutos), sendo 

levada posteriormente ao vácuo a 10-5mbar. Uma resistência variável conhecida R1 é inserida, 

no circuito, em série, com um voltímetro. A amostra é então submetida a uma voltagem 

constante, V(1,5volts). A voltagem V1, é medida através da resistência R1, pelo voltímetro, 

tendo-se uma corrente I =V1/R1 (Santos, 2003).  

Então, a resistência é calculada pela relação:. 

 

I
VR   (3.6) 

onde V e I são voltagem e corrente elétrica, respectivamente. 
 
Portanto, a resistividade (ρ) da amostra é calculada pela relação: 
 

 


AR  (3.7) 
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onde ,, AR  são a resistência, área e a espessura da amostra, respectivamente. 
  

Nesse trabalho será verificada a resistividade elétrica da mulita, em temperatura 

ambiente, após sinterizada, no sentido de se ter uma caracterização em relação à sua 

capacidade de se portar como material isolante elétrico em função da composição. 

 

3.3- Aplicações da Mulita 

 
As aplicações da cerâmica mulita dependem de suas propriedades químicas, elétricas e 

mecânicas, que por sua vez dependem, principalmente, da composição, pureza dos reagentes, 

do processo de síntese utilizado e homogeneidade da mistura de substâncias que irão reagir 

para formar a cerâmica mulita. 

A mulita é muito utilizada em aplicações em altas temperaturas, como filtros para 

gases aquecidos, trocadores de calor, turbinas a gás, motores de combustão interna e em 

compósitos cerâmicos nos motores de aeronaves. Essas aplicações em altas temperaturas se 

devem a sua alta resistência a fluência, ao choque térmico e a sua estabilidade térmica 

intrínseca em condições de oxidação. A resistência da mulita policristalina, em altas 

temperaturas, é dependente da presença de fase vítrea em seus contornos de grãos (Aksay et 

al., 1991; Montanaro et al., 1997; Kanka et al., 1994).  

Devido a sua baixa constante dielétrica, com coeficiente de expansão térmica próxima 

ao do silício, a mulita tem sido usada como material substrato para acondicionar dispositivos 

microeletrônicos (Circuito Integrado) na nova geração de computadores e para alcançar a co-

sinterização com metais, como o cobre. Ainda é possível alcançar constantes dielétricas 

menores, através de compósitos mulita-fase vítrea que pode alcançar o valor de 4,5 (Aksay et 

al., 1991; Montanaro et al., 1997; Kanka et al., 1994). 

Esse material também ganhou uma nova aplicação, como material de janela 

transparente ao infravermelho médio (comprimento de onda “λ” de 3 a 5μm). Tal aplicação 

depende da presença de inclusões amorfas com dimensões nanométricas dentro dos grãos de 

mulita, que são responsáveis pela presença de bandas de absorção a 4,3µm, no espectro de 

transmissão da mulita. Este fato é desfavorável para tal uso da mulita, mas pode ser 

eliminado, uma vez que esses defeitos estão associados aos métodos de processamento 

(Aksay et al, 1991; Prochazka e Klug, 1983; Schneider et al., 1993). 

Portanto, o material cerâmico conhecido como “Mulita” tem campo de aplicações 

bastante amplo que vão desde aplicações estruturais, eletrônicas até ópticas. Essas aplicações 
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são justificadas pelas suas propriedades atrativas, que por sua vez são dependentes, 

principalmente, da microestrutura alcançada após um determinado método de síntese 

empregado.   

 

3.4- Composição Química da Mulita 

 
A mulita é uma solução sólida, descrita pela fórmula geral abaixo 

 

)10()22()24( xxx OSiAl   
(3.8) 

 

onde x representa a quantidade de lacunas de oxigênio por célula unitária, podendo variar de 

0,17 a 0,59 (Cameron, 1977; Fielitz et al., 2001; Monteiro et al., 2004). E são as lacunas de 

oxigênio que explicam a sua não-estequiometria e seu defeito estrutural. Segundo a fórmula 

geral descrita por Cameron (1977), a faixa composicional da mulita varia de acordo com o 

valor de x, portanto, para x<0,2, a mulita é mais rica em SiO2, e, para x>0,6, a mulita é mais 

rica em Al2O3 (Schneider et al., 1994; Cameron, 1977).  

  

A variação composicional da mulita é resultado da substituição de íons de silício Si4+ 

por íons de alumínio Al3+ e da formação simultânea de lacunas de oxigênio, de acordo com a 

notação (equação 3.9) de Kroger-Vink citado por Fielitz et al. (2001): 

 
 

2
'

32 222 SiOVAlOSiOAl osi
x
o

x
si  

 
(3.9) 

 

A Mulita formada pela substituição do íon Si+4 pelo íon Al+3 no grupo SiO4 da 

estrutura da silimanita (Al2O3.SiO2) pode apresentar composição estequiométrica 

3Al2O3.2SiO2 (mulita 3:2). Mas várias mulitas de composições não estequiométricas são 

possíveis devido à substituição de íons Si+4 e pelo íon Al+3 no sítio tetraédrico da mulita.  

O valor de “x”, presente na equação 3.8, pode ser calculado em função da 

concentração molar de Al2O3, utilizando a fórmula da composição química da mulita, de 

acordo com a seguinte equação (Fischer et al., 1996) :  
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    100/200610  mmx  
(3.10) 

onde m é a percentagem molar de alumina.  

 
Portanto através da equação 3.10, conhecendo o valor de m (% molar de alumina), 

obtem-se o valor de x (número de lacunas de oxigênio) para que, através dele, se saiba qual a 

fórmula química da mulita, pela equação 3.8. 

Segundo Aksay e Pask (1975), o campo estável de solução sólida de mulita pode 

variar de 60% a aproximadamente 62,1% molar o que corresponde, a mulita 3Al2O3.2SiO2 

com x igual a 0,25 e 1,64Al2O3.SiO2 com x igual a 0,3, respectivamente. A mulita 

metaestável formada por fusão e resfriamento compreende todas aquelas com fração molar de 

alumina acima de 62,1% molar, dentre elas podemos destacar a composição da mulita 

2Al2O3.SiO2, que apresenta 66% em mol, com x igual a 0,4.  

O teor de alumina presente em solução sólida da mulita depende do processo de 

síntese utilizado. Mulita com altos teores de alumina (exemplo: m=66% molar) é mais 

comumente sintetizada a partir de fusão e super-resfriamento e apresenta uma estrutura de 

defeitos mais ordenada. O limite de solubilidade sólida de alumina na mulita pode ser 

estendido tão alto quanto 84% em peso (75,5% molar de alumina, com x próximo a 0,6 e 

fórmula química 3Al2O3.SiO2), quando esta se cristaliza a partir da fusão (Aksay et al., 1991). 

Segundo Cameron (1977), a composição de mulita formada por reação de estado 

sólido é controlada por diversos fatores, sendo os mais importantes: tempo de aquecimento, 

tamanho de grão, eficiência da mistura dos materiais precursores e nucleação de coríndon. As 

mais altas composições iniciais de alumina e a mais alta temperatura de aquecimento resultam 

em mulita mais aluminosas, exceto quando uma quantidade considerável de coríndon se 

cristaliza. As composições metaestáveis se devem à taxa de difusão extremamente lenta do 

alumínio na rede. 

 

3.5- A Estrutura Cristalina da Mulita 

 
A estrutura cristalina da mulita é ortorrômbica. Essa estrutura cristalina consiste de 

cadeias octaédricas, AlO6, dispostas ao longo do eixo c, abrangendo os vértices das células e 

seu centro. Esses octaedros AlO6 compartilham seus vértices com vizinhos octaedros e são 

interligados por tetraedros (Al, Si)O4, formando cadeias duplas e se dispondo paralelamente 
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ao eixo c (Figura 3.3) (; Cameron, 1977; Aksay et al., 1991; Rommerskirchen et al., 1994; 

Fielitz et al., 2001; Rahman et al., 2001).  
 

 
Fig.3.3– Ilustração da estrutura cristalina da mulita (Aksay et al., 1991) 

  

A estrutura cristalina da mulita é uma estrutura derivada da estrutura da silimanita e 

andalusita, porém é modificada por defeitos. Esta estrutura de defeitos é obtida pela 

substituição de íons de silício (Si+4) por íons de alumínio (Al+3) dentro dos sítios tetraédricos e 

pela criação de lacunas de oxigênio para compensar a mudança na carga positiva. Tal 

mecanismo de substituição iônica e criação de defeitos é demonstrado através da equação 

química abaixo (Angel et al, 1986; Aksay et al., 1991; Schneider et al., 1994): 

 
2Si+4 +O-2 ↔ 2Al+3 + □ 

 
(3.11) 

 
onde □ representa a lacuna de oxigênio.  
 

Os átomos de oxigênios são removidos do sítio Oc (Figura 3.4; 3.5; 3.6) e os dois 

sítios tetraédricos adjacentes passam a ser coordenados por somente 3 átomos de oxigênio, 

que se deslocam para as posições próximas do sítio T*. O sítio Oc passa a ser coordenado por 

três sítios tetraédricos, e o oxigênio é deslocado para fora do centro de simetria na direção do 

sítio T*. Este novo sítio de oxigênio é simbolizado por Oc*. Juntamente com estes 

deslocamentos, ocorre a substituição do Si presente no sítio tetraédrico por átomo de Al 

(Figura 3.4; 3.5; 3.6) (Angel e Prewitt, 1986).  
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. 

 

Fig.3.4 – Representação idealizada das estruturas da (a) silimanita e (b) mulita. Os sítios 

octaédricos foram omitidos para um melhor entendimento. Esses diagramas representam uma 

projeção ao longo do plano (001) e os sítios tetraédricos duplos são paralelos ao eixo c. 

(Angel et al., 1986). 
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Fig.3.5 – Representação esquemática da formação da estrutura cristalina da mulita a partir da 

silimanita, evidenciando as cadeias octaédricas e tetraédricas (Rommerskirchen et al., 1994). 

 

 
Fig.3.6 – Esquema de duas células unitárias mostrando o efeito da remoção do átomo de 

oxigênio da posição Oc que muda para a posição Oc* (Burnham, 1964). 



 18 

Portanto, a estrutura da mulita corresponde à estrutura de uma silimanita desordenada, 

na qual, 19% dos átomos de oxigênios tetraedricamente ligados na posição Oc, são perdidos. 

De forma que para esses 19% de átomos de oxigênios perdidos da posição Oc é necessário 

que 19% dos sítios tetraédricos sejam ocupados por cátions de alumínio. A estabilidade da 

mulita depende de sua capacidade de acomodar as lacunas de oxigênio (Burnham, 1964; 

Rahman et al., 2001; Monteiro, 2003).  

As diferenças mais marcantes entre a estrutura da silimanita para a estrutura da mulita 

estão nos sítios tetraédricos ocupados por átomos de silício ou alumínio (Figura 3.6). Esses 

sítios na silimanita são ordenados de forma que cada sítio tetraédrico SiO4 seja coordenado 

por três sítios tetraédricos AlO4. Na mulita a disposição destes sítios é desordenada, de forma 

que cada sítio tetraédrico SiO4 pode ser coordenado por três sítios tetraédricos AlO4, ou por 

um sítio tetraédrico SiO4 e dois AlO4, ou por dois sítios tetraédricos SiO4 e um AlO4 

(Schmucker et al., 2005).  

A mais alta razão de Al/Si na mulita requer uma deficiência de oxigênio, para 

balanceamento de cargas. Essa deficiência de átomos de oxigênio conduz a ocupação parcial 

dos sítios tetraédricos por cátions disponíveis, antes não ocupados na estrutura da silimanita. 

Os sítios octaédricos de alumínio AlO6 são praticamente idênticos nas duas estruturas (Figura 

3.6). Devido à estrutura ordenada da célula unitária da silimanita, o seu eixo “c” (5,8Å) 

corresponde ao dobro do comprimento do eixo “c” da célula unitária da mulita (2,9Å) 

(Burnham, 1964). 

As cadeias tetraédricas (Al,Si)O4 na estrutura cristalina da mulita coincidem com os 

sítios da andalusita (Schneider et al., 1994). Portanto, a mulita pode ser considerada como 

uma fase desordenada intermediária entre duas fases ordenadas, silimanita e andalusita 

(Al2SiO5 ou Al2O3.SiO2) (Cameron, 1977). 

Uma questão ainda não completamente compreendida é a distribuição de átomos de 

alumínio e silício entre os sítios T e T* na mulita. Os sítios Oab e Od (Figura 3.4) são 

coordenados pelos sítios tetraédricos T e T*, de forma que os átomos de oxigênio nestes sítios 

tomem posições diferentes dependendo da ocupação destes sítios tetraédricos. Segundo 

Fischer et al. (1994) os sítios tetraédricos T podem ser ocupados ou por átomos de alumínio 

ou silício de forma que 2,66 átomos (2,31Al+ 0,35Si) ocupam esse sítio. Os sítios T* são 

ocupados somente por átomos de alumínio, resultando em 1,33 átomos de alumínio presentes 

neste sitio, o que corresponde a 1,33 átomos de oxigênio sobre o sítio Oc*.  

Angel e Prewitt (1986) observaram que uma pequena quantidade de átomos de Si 

reside no sítio T*. Mas admitiram que esse resultado é incerto e não conclusivo, devido à 
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dificuldade de verificação da incorporação de pequenas quantidades de Si nesse sítio 

tetraédrico pela análise Rietveld. Segundo Burnham (1964) os sítios T* só poderiam ser 

ocupados por átomos de alumínio, enquanto os sítios T seriam ocupados em 50% por átomos 

de alumínio e 31% por átomos de silício. Em estudos mais recentes, chegou-se a conclusão 

que a fração de átomos de silício e alumínio que ocupam estas posições (T) seria 0,375 e 

0,625, respectivamente (Shmucker et al., 2005). Esses sítios tetraédricos variam de tamanho 

de uma célula unitária para outra, devido ao arranjamento desordenado dos cátions que 

ocupam estes sítios. Aqueles que contêm átomo de alumínio apresentam uma distância de 

ligação cátion-Oc de 1,78Å, enquanto aqueles que são ocupados por silício apresentam o 

valor de 1,62Å para esta distância (Burnham, 1964). 

A Figura 3.7 mostra os sítios Al*(T*) e sítios T de sílicio e alumínio, que se dispõe de 

maneira alternada interligando os sítios octaédricos de Al. 

 

 
Fig. 3.7 – Projeção da estrutura cristalina, que mostra as disposições dos sítios T e T* (Fischer 

et al., 1994). 

 

3.6- Estruturas Cristalinas dos Minerais: Andalusita, Cianita e Silimanita 

 
Os minerais cianita, silimanita e andaluzita são formas polimórficas e apresentam a 

mesma fórmula química (Al2SiO5), mas estruturas e propriedades físicas diferentes. Quando 

calcinados a temperaturas de 1400ºC a 1500ºC para cianita e andalusita e 1550ºC a 1650ºC 
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para silimanita, esses minerais se convertem à mulita (Harbben, 1999). Esses compostos são 

comumente formados a altas pressões e altas temperaturas (Figura 3.8). As estruturas desses 

compostos são determinadas juntamente com a correlação com suas propriedades. Dentre 

esses três minerais apenas a cianita apresenta a forma estrutural triclínica (Figura 3.9), já que 

a silimanita e andalusita possuem estrutura ortorrômbica (Figura 3.9). Através de medidas 

obtidas por raios-X, pode-se constatar que as células unitárias da silimanita e andalusita são 

de mesmo tamanho e perfil e que as células unitárias dos três cristais contêm o mesmo 

número de átomos (4 moléculas de composição Al2SiO5). Na estrutura triclínica da cianita os 

átomos de oxigênio (20 átomos por célula unitária) são mais empacotados se comparado às 

estruturas da silimanita e andalusita e os átomos de alumínio apresentam o número de 

coordenação igual a 6 (Taylor, 1932). 

 A estrutura da silimanita e da andalusita se diferencia no número de coordenação dos 

átomos de alumínio. Enquanto, na silimanita os átomos de alumínio apresentam o número de 

coordenação igual a 4, os átomos de alumínio correspondentes na andalusita apresentam 

número de coordenação igual a 5. Todas as três estruturas são construídas sobre contínuas 

colunas de octaedros de oxigênios, que são paralelos ao eixo c e ligados entre si por átomos 

de silício e alumínio. As colunas de octaedros contêm metade dos átomos de alumínio da 

célula unitária e cada octaedro compartilha vértices com o octaedro que se localiza no plano 

acima e abaixo. Uma conseqüência desta característica estrutural se reflete no comprimento 

do eixo c, que apresenta o valor de 5,7Å. Na Figura 3.9 são mostradas as posições das colunas 

de octaedros nos três cristais, os outros átomos da célula unitária foram omitidos no diagrama 

(Taylor, 1932). 

De acordo com os relatos acima, pode-se concluir que as três formas polimórficas 

Al2SiO5 existem devido à diferença no número de coordenação do alumínio (que pode 

apresentar valores que variam de 4, 5 e 6). Portanto, essas três estruturas são baseadas no 

arranjamento de colunas de octaedros, o que justifica a estrutura fibrosa destes três minerais 

(Taylor, 1932). 
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Fig.3.8 – Diagrama de fases T-P do sistema Al2SiO5 (Mao et al., 2005) 
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Fig.3.9 – Representação esquemática das estrututras de octaedros das três formas do 

composto Al2SiO5 (Taylor, 1932). 

 

3.7- Parâmetro de Rede da Mulita 

 
A estrutura ortorrômbica da mulita apresenta o parâmetro de rede a<b, com dimensões 

celulares “a”, “b”, “c” que dependem de dois fatores: do tratamento térmico e do teor de 

alumina presente em solução sólida da mulita.  

Os estudos de Fischer et al. (1996) mostraram uma relação linear entre o parâmetro de 

rede “a” da mulita e o teor molar de alumina como pode ser visto na Figura 3.10. A partir do 

método de regressão linear obtiveram a equação da reta 3.12. ou 3.13 que relacionam o 

parâmetro de rede “a” com o teor molar de alumina 
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124,700692,0  mBAma  (3.12) 
 

 

5,10295,144  am  (3.13) 
 

onde “m” é a percentagem molar de Al2O3 e “a” é o parâmetro de rede dado em angstron, com 

incertezas: 0,00008 para A e 0,005 para B o que conduz ao erro de 1,5% molar de alumina. 

Observou-se ainda que a constante “a” e, consequentemente, a percentagem molar de 

alumina, aumentaram com a temperatura até 1000ºC. Acima de 1000ºC o teor de alumina em 

solução sólida diminuiu, diminuindo rapidamente a 1200ºC de forma a obter a relação a<b 

com x<2/3, correspondendo a mulitas com menos de 80% molar Al2O3. À temperatura final 

de 1650ºC, a amostra consistia de alumina e fase mulita bem cristalizada com 63% molar de 

alumina. Esse mesmo fenômeno foi observado por Sola et al.(2006) que constataram a 

diminuição dos parâmetros de rede “a”, “b” com o aumento de temperatura (900 a 1600ºC) e 

um leve aumento no parâmetro “c”. No final do aquecimento a 1600ºC, obtiveram a mulita 

com 64% molar e alumina como segunda fase. 

 

 
Fig.3.10 – .Variação entre os parâmetros a, b e c com o aumento das percentagens molar de 

alumina (Al2O3). Os dados são estendidos a 89% molar de Al2O3, que representa a 

composição Al5,65Si0,35O9,175 para x=0,825 (Fischer et al., 1996). 

 

Ban e Okada (1992) propuseram o mesmo método para estimar a composição química 

da mulita, através da equação 3.14. Esta equação apresenta pequenas diferenças em relação à 
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equação proposta por Fischer et al. E verificaram também que a razão entre as intensidades 

dos picos de difração, para os planos 220 e 111, varia com a composição química. 

Apresentando, então, um novo método para o cálculo da composição molar de alumina, 

através da equação 3.15. 

 

06,10283,144  am  (3.14) 

 onde “m” é a percentagem molar de Al2O3 e “a” é o parâmetro de rede dado em angstron.  

e 

 

6,2977,41
111

220 









I
Im  

(3.15) 

onde “m” é a percentagem molar de Al2O3 e “I220, I111” são as intensidades dos picos de 
difração para os planos 220 e 111. 
 

Cameron (1977), baseado em mulitas preparadas por diversos métodos, propôs uma 

solução sólida na faixa de x=0,17 (razão Al2O3/SiO2 igual a 1,5) a x=0,59 (razão Al2O3/SiO2 

igual a 3).  A partir do ajuste da reta pelo método de mínimos quadrados obteve uma relação 

linear entre a constante “a” (em Å) e a percentagem molar de alumina na mulita. Observou 

que o parâmetro de rede “a” aumenta com o aumento da percentagem molar de alumina, 

enquanto o parâmetro “b” permanece constante e “c” aumenta levemente. Observou também 

que o parâmetro “a” se iguala ao parâmetro “b” a 79% molar de alumina (x = 0,67).  

O composto que possui a dimensão do parâmetro de rede “a” igual “b” é chamado de 

mulita tetragonal, e foi primeiramente descrita na literatura em 1961. Mas esta fase tetragonal 

deveria ser chamada de pseudotetragonal, pois dificilmente existiria, à temperatura ambiente, 

uma vez que requeriria um rearranjamento completo das posições atômicas para alcançar a 

simetria tetragonal com a=b (Cameron, 1977).  

Segundo Schneider et al. (1988), a mulita pseudotetragonal com a=b variando de 

7,612 a 7,659Å e “c” variando de 2,886 a 2,896Å, tem alto teor de alumina. Essa fase é 

formada, apenas, a partir de compostos organometálicos altamente reativos. Sendo 

metaestável e se transformando gradualmente em mulita ortorrômbica (a<b) a temperaturas 

acima de 1000ºC. Fischer et al. (1996) e Ban e Okada (1992) observaram este mesmo 

fenômeno até 1000ºC (a=b), voltando a mulita ortorrômbica com a<b à temperatura acima de 

1000ºC, com a diminuição do teor de alumina. Deve ser considerado que o modelo cristalino 

convencional adotado para mulita é limitado para x<0,67. Em fases ainda mais aluminosas, os 

átomos adicionais de oxigênio têm que ser extraídos o que conduz a destruição da estrutura. 
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Saruhan et al. (1994) produziram mulita a partir de pós precursores derivados da 

técnica sol-gel, e constataram que o parâmetro de rede “a” aumenta com a temperatura de 

sinterização e com a percentagem em peso de Al2O3 presente nas amostras, enquanto que as 

constantes de rede “b” e “c” não mudam significadamente com a composição química das 

amostras e com a temperatura de sinterização e ainda que os valores de “b” se aproximam de 

0,770nm e “c” se aproximam de 0,288nm. 

Aramaki e Roy (1962) explicaram as mudanças dos parâmetros de rede após o 

tratamento térmico pela desordem Al-Si. Este argumento foi favorecido por Aksay e 

Pask,(1975) que afirmaram que a mulita estequiométrica 3:2, “estável”, era ordenada e 2:1, 

metaestável, “desordenada”. Cameron (1977), através do gráfico do parâmetro “a” versus 

composição “X” e parâmetro “a” versus volume da célula unitária “V”, notou a linearidade 

em ambas as curvas. Sendo assim, sugeriu que as mudanças no parâmetro “a” da célula seria 

devido ou à composição química da mulita ou à ordenação Al-Si ou a ambos. Chakraborty 

(2005), em seus estudos, confirmou os resultados de Cameron (1977) e afirmou que a 

variação no parâmetro “a” de mulita produzida em altas temperaturas (1600ºC) se deve à 

mudanças de composição.  

A Tabela III.4 mostra os valores dos parâmetros de rede “a”, “b”, e “c”, volume 

celular e percentagem molar final presentes na composição da mulita, citados por diversos 

autores.  
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Tabela III.4 – Parâmetros de rede de mulita, volume celular e percentagem molar de alumina 

presente na composição final da mulita encontrados na literatura. 

             Parâmetro rede 

 

Referência 

a(Å) b(Å) c(Å) V(Å3) % molar 

Al2O3 

Final 

Cameron (1977) 7,544 7,691 2,883 167,3 60,3 

Schneider et al.(1988) 7,615 7,615 2,886 167,4 70,8 

Schneider et al.(1988) 7,543 7,702 2,883 167,4 60,5 

Saruhan et al.(1994) 7,548 7,70 2,88 167,4 61 

Cameron (1977) 7,555 7,690 2,884 167,5 62,3 

Saruhan et al.(1994) 7,554 7,70 2,88 167,5 62,1 

Fischer et al. (1996) 7,560 7,688 2,884 167,6 63,1 

Chakraborty (2005) 7,565 7,698 2,887 168,1 63,6 

Ban e Okada (1992) 7,569 7,687 2,885 167,8 64 

Sola et al. (2006) 7,568 7,683 2,885 167,8 64 

Cameron (1977) 7,574 7,687 2,886 168,0 65,6 

Cameron (1977) 7,576 7,684 2,886 168,0 66 

Sola et al.(2006) 7,583 7,683 2,884 168,0 66,1 

 
 
3.8 – O Sistema Al2O3-SiO2 

 

O desenvolvimento de um material requer o conhecimento e o entendimento do 

diagrama de fase de equilíbrio. Neste caso, o diagrama de principal interesse é o de SiO2-

Al2O3, do sistema binário. A mulita, geralmente 3Al2O3.2SiO2, é um composto cristalino 

estável sob pressão atmosférica normal. Sob condições metaestáveis, ocorre uma extensão da 

faixa de solução sólida da mulita para uma composição 3Al2O3.SiO2. (Schneider et al., 1994). 

 

3.8.1 – O Diagrama de Fases Al2O3-SiO2 

 

Existe na literatura uma divergência com relação ao diagrama de fases desse 

composto. Os problemas chaves do diagrama de fases do sistema alumina-sílica se baseiam 

em duas categorias:  
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- comportamento da fusão da mulita; 

- a faixa de solução sólida do campo de fase da mulita. 

 

O primeiro problema está relacionado à cinética de nucleação de mulita e/alumina 

dentro dos fundidos alumino-silicatos. O segundo problema requer um conhecimento da 

estrutura cristalina da mulita (Aksay et al., 1991). 

Essas questões têm sido alvos de pesquisas e discussões nos últimos 80 anos. Portanto, 

em resumo, pode-se citar alguns trabalhos que abrangem tais questões, para a melhor 

compreensão dos problemas relacionados a este diagrama de fases. Os diagramas de fases, em 

questão, são mostrados nas Figuras 3.11, 3.12 e 3.13. Sendo que o diagrama de fases da 

Figura 3.12 está contido no diagrama de fases da Figura 3.11, mas optou-se por manter os 

dois diagramas de fases, para uma melhor compreensão do texto e porque o atual trabalho 

enfatisa mais o diagrama da Figura 3.12 proposto por Aksay e Pask (1975). 

A mulita foi primeiramente considerada como uma fase estequiométrica (3:2), mas 

depois foi sintetizada numa faixa considerável de composição (70% a 78% em peso) (Aksay 

et al., 1991). Bowen e Greig (1924) (Figura 3.11) publicaram o primeiro diagrama de fases 

que continha a fase mulita de composição 3Al2O3. 2SiO2 como a única fase estável à alta 

temperatura, mas não determinaram sua faixa de solução sólida. Fixaram o ponto eutético, 

(L→ α(mulita)+γ (cristobalita))a 1545ºC, abaixo do qual a mulita 3:2 e cristobalita estão 

presentes e acima do qual só a fase líquida está presente. Admitiram que a mulita 3:2 fundia 

incongruentemente, formando coríndon e líquido a 1810ºC e somente acima de 1920ºC o 

coríndon desaparecia completamente e a mistura era completamente fundida. Esse diagrama 

foi aceito por muitos anos, até que, em 1951, um diagrama contraditório foi apresentado por 

Toropov e Galakhov (Figura 3.11), que aqueceram misturas de alumina e quartzo e a mulita 

formada se fundia congruentemente, a aproximadamente 1900ºC. Muitas pesquisas estão 

sendo desenvolvidas, desde então, para definir o comportamento da mulita (fusão congruente 

ou incongruente). 

Em 1962, Aramaki e Roy (Figura 3.11) obtiveram mulita a partir de alumina e sílica 

vítrea fundida selada em containeres de metal nobre, para prevenir a evaporação da sílica a 

partir dos silicatos. A mistura foi aquecida até a temperatura acima de 1860ºC e resfriada com 

o auxílio de mercúrio e água. Estabeleceram, então, que a mulita que se forma a partir de 

reação no estado sólido se apresenta em uma faixa de solução sólida de 71,8 (3Al2O3.2SiO2) a 

74,3% em peso de alumina (1,7Al2O3.SiO2). Enquanto a mulita que é obtida a partir da 

solidificação dos fundidos, aparece numa faixa de solução sólida que se estende a 77,3% em 
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peso de alumina (2Al2O3.SiO2), em condições metaestáveis. Admitiram também que mulita se 

fundia congruentemente a 1850ºC, discordando dos resultados obtidos por Bowen e Greig. 

Horibe e Kuwabara, em 1967, estudaram o equilíbrio de fases do sistema alumina-

sílica utilizando como matéria prima pós de alumina e sílica (quartzo). Para tal, utilizaram 

forno de resistência de molibdênio com atmosfera de argônio, selando as amostras em 

cadinhos de molibdênio para evitar a volatilização da sílica.. Observaram que mulita se fundia 

incongruentemente a 1890ºC, com uma composição peritética de 76,7% em peso de alumina 

ou 2Al2O3.SiO2 (mulita 2:1). Analisaram somente a composição da mulita que apresentava o 

mais alto ponto de fusão (mulita 2:1). E obtiveram mulita 2:1 por reação no estado sólido, por 

sinterização, como uma fase estável.   

Em 1975, Aksay e Pask (Figura 3.11 e 3.12) realizaram experimentos de difusão de 

pares de sílica fundida e alumina (safira) aquecidos de 1678 a 2003ºC analisados por 

microssonda eletrônica. Esses autores encapsularam suas amostras para prevenir a perda da 

sílica por volatilização. Obtendo dados sobre o equilíbrio de fases do sistema alumina-sílica. 

Segundo esses autores, sob condições de equilíbrio estável, o composto intermediário, mulita 

3:2, funde-se incogruentemente concordando com o trabalho de Bowen e Greig (1924) e 

discordando do trabalho de Aramaki e Roy (1962). Essa fusão incongruente ocorre a 1828ºC 

±10ºC, com um ponto peritético a 72,3% em peso de alumina. O campo de solução sólida em 

condições de equilíbrio estável se estende a partir de 71,8 (3Al2O3:2SiO2) a 74% em peso de 

alumina (próximo a 1,64Al2O3.SiO2), a aproximadamente 1750ºC em temperatura constante, 

a partir do qual a mulita se forma por interdifusão. 

  Este limite de solução sólida encontrado por Aksay e Pask é bastante semelhante ao 

encontrado por Aramaki e Roy. Em condições metaestáveis, a mulita se funde 

congruentemente a 1890ºC ±10ºC e sua faixa de solução sólida se estende até 84% em peso 

de alumina (que corresponde a composição nominal de 3Al2O3.SiO2), acima de 1680ºC e 

abaixo da temperatura peritética (β(alumina)+ L→α(mulita)). Portanto, Aksay e Pask, 

basendo-se na composição química e microestrutura, diferenciaram entre mulita estável, 

formada a partir de difusão química em temperatura constante (71,8 a 74% em peso de 

alumina) e mulita metaestável, formada por precipitação a partir da fusão e resfriamento 

(todas as mulitas formadas acima de 74% de alumina). Aksay e Pask também propuseram um 

eutético binário metaestável a 18% em peso de alumina, a 1260ºC e um gap de imiscibilidade 

onde a fase mulita não estava presente. 

Klug e Prochazka, em 1987 (Figura 3.11), prepararam aluminossilicatos amorfos a 

partir da técnica sol-gel que se converteram a mulita monofásica translúcida por reação no 
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estado sólido. Os materiais precursores utilizados foram AlO(OH) e o composto tetraetil-

ortossilicato (TEOS). Trabalharam com temperaturas de até 1900ºC. Constataram que a faixa 

de solução sólida de mulita se estendia de 72,3% a 77,15% em peso de alumina. 

Considerando que os contornos de solução sólida de mulita se curvaram a favor do maior teor 

de alumina com o aumento da temperatura até alcançar 77,15% em peso de alumina (mulita 

de composição nominal 2Al2O3.SiO2). A mulita apresentou um ponto de fusão incongruente a 

1890ºC concordando com o trabalho de Aksay e Pask. A sua composição peritética foi entre 

76,5 e 77% em peso de alumina, discordando da composição apresentada por Aksay e Pask. 

Mao et al., em 2005 (Figura 3.13), estudaram o diagrama de fases do sistema Al2O3-

SiO2 em toda a extensão desde a silimanita (Al2O3.SiO2) até alumina pura (Al2O3). Utilizaram 

ferramentas de cálculo termodinâmico e a técnica de análise RMN (ressonância magnética 

nuclear) e simulação da dinâmica molecular. Esses autores concluiram que a mulita, contendo 

65,44% molar de alumina, se funde congruentemente a 1887ºC (2160K), com o ponto 

eutético (L→α(mulita) + β(alumina)) localizado a 69,97% molar de alumina a 1884ºC 

(2157K). Este diagrama mostra um gap de metaestabilidade do líquido com o seu ponto 

crítico a 1383ºC (1656K) e 19,5% molar de Al2O3, apresentando a mulita como uma fase 

estável abaixo de 187ºC (460K). O outro ponto eutético (L→α(mulita) + γ (cristobalita)) 

encontrado foi a 1551ºC (1824K) a 3,383% molar de alumina. 

Pode-se dizer que as diferenças encontradas na interpretação desses diagramas de 

fases devem-se, basicamente, às condições experimentais, que abrangem desde os tipos de 

materiais precursores até as reações químicas que ocorrem. Até mesmo a etapa de 

homogeneização é de extrema importância, considerando que a alumina-α não reage 

rapidamente devido ao caráter covalente de suas ligações, requerendo grande quantidade de 

energia para liberar moléculas de alumina. Quando a alumina é completamente fundida a sua 

nucleação e precipitação posterior pode não ocorrer sob resfriamento, principalmente quando 

o líquido alumino-silicato não se torna saturado com moléculas de alumina. Assim, os 

problemas de cinética aumentam. Se outra fonte de alumina for usada, e apresentar força de 

ligação mais fraca, o líquido alumino-silicato poderá receber maior número de moléculas de 

alumina, antes do equilíbrio ser alcançado ou até que a estrutura líquida se torne saturada com 

moléculas de alumina. A disponibilidade máxima de moléculas de alumina é alcançada pela 

mistura obtida pela técnica sol-gel. Nesta técnica a homogeneidade atômica ocorre, sem 

qualquer aglomerado. Portanto, o motivo de tantas controvérsias em relação ao diagrama do 

sistema alumina-sílica é devido, principalmente, a presença de alumina-α como material 

precursor para a fonte de moléculas de alumina (Pask, 1996).  
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Segundo Klug e Prochazka (1987), os principais fatores que conduziram a divergência 

em relação ao diagrama de fases do sistema Al2O3-SiO2, são: 

- dificuldades experimentais devido às altas temperaturas; 

- volatilidade da sílica; 

- taxa lenta de reação entre os sólidos; 

- medidas das temperaturas. 

Esses fatores conduzem a diferentes resultados experimentais e interpretações. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fig 3.11 – Diagrama de fases que contém dados de diversos autores (Mao et al., 2005). 
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Fig. 3.12 – Diagrama de fases do sistema SiO2.Al2O3 proposto por Aksay e Pask, 1975. 

 

 

Al2O3 (% peso) 

Al2O3 (% molar) 
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Fig.3.13 – Diagrama de fases do sistema SiO2-Al2O3 atualizado por Mao et al., 2005. 

 

3.9 - Fundamentos de Sinterização 

 
A sinterização provém da ligação entre as partículas, gerando as forças atrativas 

necessárias para manter unida a massa de pó cerâmico. Esse processo é o resultado do 

movimento atômico estimulado em alta temperatura, durante o qual ocorrem processos de 

difusão. Diversas variáveis influenciam a taxa de sinterização, tais como: densidade inicial, 

material, tamanho de partícula, atmosfera de sinterização, temperatura, tempo e taxa de 

aquecimento (German, 1991). 
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3.9.1 – Processo de Sinterização 

  
A sinterização ocorre através das ligações entre as partículas que se encontram unidas 

quando aquecidas à alta temperatura. Numa escala microestrutural esta ligação ocorre como 

crescimento de um pescoço coesivo, nos pontos de contato entre essas partículas. A Figura 

3.14 mostra, pela micrografia eletrônica de varredura, a formação do pescoço entre as esferas 

sinterizadas (German, 1991). 

 

 
Fig.3.14– Micrografia eletrônica de varredura da formação do pescoço entre partículas 

esféricas induzidas por sintrização (German ,1991). 

 

As partículas são unidas por sinterização através do movimento atômico, que agem 

para eliminar a alta energia de superfície. A energia de superfície por unidade de volume é 

inversamente proporcional ao diâmetro de partícula, portanto menores partículas apresentam 

maior energia e sinterizam mais rápido se comparadas com as partículas menores (Yan, 

1982). A formação do pescoço, durante a sinterização, ocorre com o auxílio do movimento 

atômico (ou transporte de massa) em direção ao próprio pescoço para reduzir a energia de 

superfície. Os possíveis mecanismos de transporte de massa são indicados na Figura 3.15 que 

é, na realidade, uma apresentação compreensiva de modos conhecidos de movimentos de 

átomos. Diversos potenciais de transporte de massa podem ser ativados durante a sinterização. 

Os processos de transporte em superfície e em volume apresentam diferenças quanto às suas 

conseqüências para o processo de sinterização. O transporte em volume auxilia a 

densificação, enquanto o processo de transporte em superfície contribui para a ligação entre as 

partículas sem a densificação (German, 1991; Silva et al., 1998). 
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 As mudanças de estrutura que ocorrem durante o crescimento do pescoço são 

dependentes das diversas possibilidades de mecanismo de transporte, sendo a maioria causada 

por difusão. Essa difusão atômica é termicamente ativada, significando que há a energia 

mínima necessária para o movimento atômico ou iônico. Este fato depende da possibilidade 

de se atingir uma energia igual ou acima da energia de ativação necessária para romper as 

ligações e conduzir ao movimento dos átomos através de sítios úteis. Portanto, sinterização é 

um processo que ocorre mais rapidamente à alta temperatura, devido ao aumento do número 

de átomos ativados e sítios utilizados. A taxa de sinterização é medida através da razão do 

tamanho relativo do pescoço, X, pelo diâmetro da partícula, D, X/D (Figura 3.16) (German, 

1991; Yan, 1982). 

 
Fig.3.15- Caminhos para transporte de massa, durante a sinterização (German, 1991). 

 
Fig.3.16 – Figura esquemática que mostra a formação e crescimento do pescoço entre duas 

partículas. Onde X representa o diâmetro da pescoço entre as partículas e D representa o 

diâmetro da partícula (German, 1991). 
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O processo de sinterização pode ser dividido em três estágios: inicial, intermediário e 

final, que pode ser mostrado através da Figura 3.17. Durante o estágio inicial, as partículas 

formam ligações através de contatos e, enquanto a densificação se processa, novos contatos 

vão se formando. No estágio intermediário, ocorre a formação de poros abertos contínuos, 

apresentando uma densidade de 70 a 92% da densidade teórica. No estágio intermediário, a 

taxa de sinterização diminui continuamente. O crescimento dos grãos ocorre na última parte 

do estágio intermediário de sinterização, fazendo com que os poros se tornem esféricos e 

isolados. Durante o estágio final de sinterização ocorre o fechamento dos poros esféricos que 

se reduzem através do movimento de difusão de vacâncias para os contornos de grãos. A 

densificação depende dos tamanhos de grãos e da presença dos poros nos contornos de grãos 

(German, 1991; Silva et al., 1998). 

 

 
Fig.3.17 – Desenvolvimento da microestrutura durante a sinterização. (a) Início das ligações 

entre as partículas, (b) estágio inicial, (c) estágio intermediário, (d) estágio final (German, 

1991). 
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3.9.2 –Efeito da Sinterização nas Propriedades dos Materiais Compactados 
 

O principal objetivo do processo de sinterização é melhorar as propriedades dos 

materiais, tais como: dureza, tensão, transparência, condução elétrica, resistência mecânica, 

resistência à corrosão, expansão térmica, saturação magnética, tenacidade. Cada uma dessas 

propriedades pode apresentar uma dependência diferente em relação ao grau de sinterização, 

mas em geral melhoram com o aumento da densidade. As propriedades dinâmicas (resistência 

ao impacto) apresentam maior dependência com o grau de sinterização. Mudanças de 

composição podem melhorar as propriedades alcançadas através do processo de sinterização 

(German, 1991). 

 

3.9.3 – Sinterização em Fase Sólida e com Fase Líquida 

Existem, basicamente, dois tipos de sinterização: a sinterização por fase sólida e a 

sinterização com fase líquida. Estes dois tipos básicos de sinterização são capazes de 

densificar total ou parcialmente a estrutura, sendo que com o primeiro tipo é possível se obter 

uma estrutura com porosidade controlada, já que o fechamento total da porosidade é mais 

facilmente obtido através da sinterização com fase líquida. 

Na sinterização por fase sólida, o material é transportado sem que haja qualquer tipo 

de líquido na estrutura. Existem diversas formas de transporte de material: por fluxo viscoso 

(caso dos vidros, materiais amorfos e também cristalinos, submetidos à pressão), por difusão 

atômica (os cristais) ou por transporte de vapor (materiais com alta pressão de vapor). Em 

todos esses casos, o material é transferido para a região de contato entre partículas vizinhas. 

Outras formas de transporte, algumas até mais eficientes, devem ser consideradas porque 

envolvem deslocamento de partículas inteiras, como deslizamento e rotação de partículas e 

não deslocamento de átomos individuais. Sejam quais forem os mecanismos atuantes, rigidez 

e densificação são conseguidas pelo aumento da área de contato entre as partículas e o melhor 

empacotamento de matéria. Outros mecanismos podem ser encontrados em sistemas 

particulares (Silva et al., 1998). 

Na sinterização com fase líquida, a sinterização ocorre devido à formação de líquido 

na estrutura que pode ser causado pela fusão de um dos componentes do sistema ou pode ser o 

resultado de uma reação entre, pelo menos, dois dos componentes do sistema. A ocorrência 

desse líquido é a maior diferença entre os dois tipos básicos de sinterização e tem papel 
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decisivo na determinação dos mecanismos de sinterização e do aspecto final da estrutura 

sinterizada. Em termos gerais, pode-se dizer que: em comparação à sinterização por fase 

sólida, este tipo de sinterização é mais rápido e fecha a estrutura mais facilmente. A 

sinterização com fase líquida é um modo bastante atraente de consolidação de materiais 

dificilmente sinterizáveis por fase sólida e para a obtenção de materiais compósitos (Silva et 

al., 1998). 

 

3.10- Processos de Obtenção da Mulita 
 

Em décadas passadas, numerosas técnicas de síntese de mulita foram descritas na 

literatura desde sua ocorrência natural de alumino-silicato ou através de precursores 

sintéticos. A mulita natural ocorre muito raramente devido às suas condições de formação, 

alta temperatura e baixa pressão. Portanto, nas últimas décadas, muitos pesquisadores buscam 

sintetizá-la, principalmente através da mistura de Al2O3 e SiO2, ou extraí-la de minerais que 

contêm Al2O3 e SiO2 em suas composições. 

A composição, pureza dos reagentes, os processos de síntese utilizados ditam as 

propriedades de todos os materiais cerâmicos. Portanto, a escolha de um determinado 

processo de síntese de mulita é um passo fundamental para se obter mulita com propriedades 

e aplicações desejadas. 

 

3.10.1 – Mulita Obtida Através da Técnica Sol-Gel  

 
A técnica sol-gel para obtenção de mulita permite que se obtenha material bastante 

denso, se comparado com a técnica convencional do pó. A maior vantagem dessa técnica é a 

baixa temperatura requerida para densificação e a possibilidade de produzir materiais de alta 

pureza (Kleebe et al., 2001). 

Os precursores sol-gel para produzir mulita são geralmente divididos entre 2 

categorias gerais (Kleebe et al., 2001): a) gel monofásico; b) gel difásico.  

O sistema de gel monofásico tem uma mistura de íons Al e Si em escala molecular e 

apresenta uma rápida cristalização através de uma forte reação exotérmica, à temperatura um 

pouco abaixo de 1000º C, apresenta uma reação de nucleação controlada e uma energia de 

ativação de aproximadamente 300kJ/mol (Kleebe et al., 2001). 
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O sistema de gel difásico apresenta uma segregação de precursores ricos em Al e Si 

numa escala bastante fina (aproximadamente 2-100nm) e revela uma fraca reação exotérmica 

em torno de 1150-1350ºC (Kleebe et al., 2001). 

 

3.10.2 – Mulita Obtida a Partir de Caulinita  

 

Quando o caulim é aquecido, transforma-se em mulita obedecendo a sequência de 

reações (Hlavác, 1983): 
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A remoção de molécula de água estrutural é acompanhada pela reorganização da 

camada octaédrica da caulinita para uma configuração tetraédrica no metacaulim. A 

transformação caulinita-metacaulim procede muito lentamente, sendo que metacaulim 

apresenta um defeito considerável: 20% do metacaulim consistem de lacunas na rede 

produzida pela água liberada sob temperatura induzida. As dimensões das camadas 

tetraédricas SiO4 estabilizam o metacaulim que decompõe em aproximadamente 950ºC para 

uma estrutura do tipo espinélio (Schneider et al, 1994; Chakraborty, 2003; Hlavác, 1983). A 

mulita, a partir da caulinita forma-se à temperatura acima de 1000ºC e apresenta uma 

morfologia acicular (forma de agulha), com orientação preferencial ao longo do eixo “c” 

(Schneider et al., 1994). 
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3.10.3 – Formação da Mulita a Partir da Cianita, Andalusita, Silimanita 

(Formas  Polimórficas)  

 
Cianita, andalusita e silimanita são minerais aluminossicatos, com a mesma fórmula 

química (Al2SiO5) mas estrutura cristalina e propriedades físicas diferentes. Esses 

aluminossicatos são considerados formas polimórficas. 

A formação de mulita 3:2 a partir desses minerais polimórficos ocorre sob 

aquecimento. A mulita obtida a partir da cianita e andalusita é formada à uma faixa de 

temperatura de 1400ºC a 1500ºC e a partir de silimanita de  1550ºC a 1650ºC (Harbben, 

1999). Estes minerais são convertidos a mulita (Al6SiO13) e Sílica (SiO2) de acordo com a 

reação abaixo (Schneider et al., 1994): 
 

2)2(3252 2.33 SiOSiOOAlSiOAl   

                          (Cianita, andalusita ou silimanita)          (Mulita 3:2)                    (sílica amorfa) 

                                                                                                           
 

 

(3.19) 

 

3.10.4 – Formação da Mulita a Partir de Topázio e Estaurolita  

 
A estaurolita é um mineral composto por cianita (Al2SiO5) e AlOOH.2FeO que se 

dispõe em camadas alternadas e paralelas a (010), com estequiometria Fe4
2+Al18Si8O46(OH)2. 

Esse mineral, ao ser aquecido, decompõe-se em mulita, sílica e óxido de ferro, segundo a 

reação a seguir (Schneider et al., 1994). 
 

 OHSiOFeOSiOOAlOHOSiAlFe 22)2(32246818
2
4 24)2.3(3)(  

                                         estaurolita                             mulita 3:2                     óxido de ferro   sílica amorfa                                                                                     

 

(3.20) 
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O topázio, ao ser aquecido à tempertura acima de 1400º C, transforma-se em mulita 

mais sílica, conforme a equação a seguir (Schneider et al., 1994): 
 

  )3(322.3),(3 222)2(32422  FOHSiOSiOOAlSiOOHFAl  

                                               topázio                                               mulita 3:2                    sílica amorfa 

(3.21) 

 

3.10.5 – Formação de Mulita a Partir da Compactação e Sinterização de 

Pós de Alumina (Al2O3) e Sílica (SiO2) 

 
A sinterização é a etapa mais importante no processo de materiais por metalurgia do 

pó e cerâmica. É nesta etapa que a massa de partículas, já conformada, ganha resistência 

mecânica e adquire quase todas as propriedades finais. Portanto é o processo mais 

determinante das propriedades e da estrutura do material. O seu estudo se baseia na relação do 

aspecto estrutural da peça sinterizada (porosidade residual, fases presentes, tamanho médio do 

grão, homogeneidade estrutural, etc...), com as características dos pós usados (tamanho médio 

e distribuição de tamanho de partícula), incluindo também as condições de sinterização, tais 

como: temperatura, tempo e atmosfera de sinterização (Silva et al, 1993).  

A obtenção da mulita por sinterização é um processo convencional. Consiste na 

mistura de matéria-prima. Os materiais padrão utilizados são: óxidos, hidróxidos, sais e 

silicatos. A mulitização ocorre através de reações sólido-sólido ou pela interdifusão de átomos 

de alumínio, silício e oxigênio através da fase líquida transiente do material precursor. A 

temperatura de mulitização é controlada pelo tamanho de partícula do pó inicial. A 

mulitização intensiva ocorre em uma faixa de temperatura entre 1600ºC a 1700ºC. Portanto, 

para buscar uma temperatura mais baixa de mulitização, são necessários sistemas compostos 

pela mistura atômica de alumina e sílica (Schneider et al., 1994). 

Segundo Kanka et al.(1994), a dificuldade em produzir o material cerâmico “mulita” 

por sinterização está em encontrar a melhor temperatura de sinterização (próxima à 1700ºC), 

pois em temperaturas mais baixas não se alcança uma densificação satisfatória e em 

temperaturas muito elevadas ocorre um crescimento secundário de grãos, que influencia de 

maneira desfavorável as propriedades dos materiais. 

O pó de mulita cristalina não é um composto sinterizável facilmente, devido à baixa 

taxa de difusão no sistema de mulita. A energia de ativação para a densificação apresenta 

valores muito elevados, como, por exemplo, a energia de ativação de difusão em rede de íons 
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Si4+ que apresenta um valor alto de aproximadamente, 702kJmol-1 (Aksay et al., 1973; 

Montanaro et al., 1997). Segundo Risbud et al. (1978), os dados de difusão em mulita 

indicam que a difusidade química é aproximadamente 1,2.10-11cm²/s, a 1725ºC.  Os dados de 

difusão para alumina em composição de 60% em peso, a 1855ºC, mostraram uma difusidade 

de 2.10-6cm²/s. A densidade elevada pode ser alcançada através de temperatura bastante 

elevada (>1700ºC), devido à lentidão de difusão de Al+3 e Si+4. Um meio adequado para 

melhorar o comportamento de sinterização de pós de mulita é reduzir a distância de difusão de 

espécies difusivas, como alumínio e silício, através do aumento do empacotamento das 

partículas de pó de mulita. Outro caminho é aumentar a força motriz de densificação durante 

o processo de sinterização, através do uso de pós finos, com grande área superficial e uma 

adequada distribuição de partículas (Schneider et al, 1994). 

Estudos baseados na sinterização com a temperatura variando entre 1650ºC e 1800ºC 

levaram à conclusão de que a presença de uma fase vítrea nos contornos de grãos, macroporos 

e grandes grãos secundários em cerâmicas sinterizadas de mulita fundida a altas temperaturas 

podem afetar negativamente as propriedades mecânicas, sendo a fase vítrea a responsável pela 

deformação por fluência em alta temperatura. Os macroporos e grãos largos de mulita podem 

atuar como defeitos de nucleação (Schneider et al., 1994). 

A sinterização de mulita é dividida em três estágios que apresentam temperaturas 

diferentes e são baseados nas mudanças geométricas que ocorrem nos pós compactados, 

durante a densificação. O estágio que apresenta uma grande importância é o intermediário, 

pois se caracteriza pelo crescimento do grão e o desenvolvimento de poros fechados e 

isolados a partir da formação de canais de poros abertos. As características dos pós 

compactados, condições de aquecimento, a razão de Al2O3/SiO2 dos materiais precursores são 

fatores que influenciam o processo de sinterização da mulita (Schneider et al., 1994).  

As taxas de sinterização são controladas, principalmente, pela presença e ausência de 

filmes líquidos que envolvem grãos individuais de mulita (Kanka et al.,1994). Quando mulita 

é produzida pela reação entre alumina e sílica por sinterização acima de 1650ºC, a nucleação e 

crescimento de cristais de mulita ocorrem como um produto de reação interfacial entre esses 

constituintes. Neste caso, a taxa de crescimento é controlada por difusão de íons Al+3 e íons 

Si+4 através da camada de mulita. Por isso a mulitização fica mais vagarosa com o tempo e a 

eliminação da fase líquida siliciosa se torna mais difícil com o crescimento do grão (Aksay et 

al, 1991).  
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As características dos produtos e o desenvolvimento do processo de sinterização 

podem ser previstos de acordo com a percentagem em peso de alumina presente nos materiais 

precursores, tais como: 

- Composições entre 60 e 65 % em peso de Al2O3 apresentam produtos de sinterização com 

alta densidade, devido à presença de uma grande quantidade de fase líquida à temperatura de 

sinterização. 

- Composições entre 71,8 e 74% em peso de Al2O3 apresentam produtos de sinterização com 

alta densidade de sinterização, mas baixa velocidade de sinterização, devido à menor 

quantidade de fase líquida presente à temperatura de sinterização, que é um fator importante, 

uma vez que o crescimento de mulita ocorre via interdifusão de cátions de aluminio e silício. 

- Composições iguais ou maiores que 75% em peso de Al2O3 apresentam produtos de 

sinterização com baixa densidade e o processo de sinterização se desenvolve através de baixa 

velocidade, certamente devido à ausência da coexistência de uma fase líquida. 

A densidade alcançada no processo de sinterização depende do tamanho e 

empacotamento dos aglomerados de pós, e a taxa de densificação pode ser aumentada com o 

aumento no tempo de moagem dos pós. A taxa de sinterização é dependente de uma 

distribuição homogênea e uniforme de partículas finas de pós compactados. O outro fator que 

influencia de maneira bastante determinante na taxa de densificação e no desenvolvimento 

microestrutural de mulita obtida pela compactação de pós, é a atmosfera de sinterização. 

Portanto, sob baixa pressão parcial de oxigênio, as taxas de sinterização são altas, uma vez 

que com menor pressão parcial de oxigênio ocorre um aumento na densidade de defeitos. Isto 

afeta diretamente à difusão ao longo dos contornos de grãos, que é uma região de alta 

densidade de defeitos (Schneider et al., 1994; Zhao et al., 2002). Um dos fatores que afeta a 

microestrutura da mulita formada é a pressão. Exemplo disso são as amostras prensadas 

isostaticamente (HIP) e aquecidas à baixa pressão, que produzem cerâmica de mulita fundida 

sinterizada, com microestrutura homogênea sem qualquer porosidade intergranular (Schneider 

et al., 1994).  

 

3.10.6 – Influência do Tamanho das Partículas na Sinterização da Mulita 

 

Baseando-se na composição química e microestrutura, Aksay e Pask (1975), fizeram a 

diferenciação entre mulita estável e metaestável. A mulita estável cresce por interdifusão 

química e a metaestável cresce via precipitação a partir da fusão e resfriamento. 
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O fator principal na determinação da natureza de reação no estado sólido que ocorre 

dentro das composições de equilíbrio em relação ao diagrama de fases do sistema alumina-

sílica a elevadas temperaturas, está na presença ou ausência de alumina-α como material 

precursor para fornecer moléculas de alumina. As partículas de alumina-α reagem com a sílica 

em suas interfaces para formar mulita, em temperaturas abaixo de 1828ºC por interdifusão 

dos cátions através da camada de mulita formada. Esse processo é muito vagaroso, devido à 

natureza covalente das ligações de alumina-α, que requer grande quantidade de energia para a 

sua dissociação.  

Pode-se considerar, também, que a sílica sendo covalente, afeta a cinética de reação 

para formar mulita. Este efeito cinético pode ser melhorado em misturas de pós, pela redução 

do tamanho das partículas dos pós de alumina-α. Este procedimento permite o aumento da 

área interfacial, otimizando o processo cinético. Portanto, o tamanho de partícula dos pós 

empregados no processo de síntese de mulita por compactação e sinterização de mistura de 

pós de alumina e sílica, interfere de maneira decisiva no processo de mulitização. Kleeber et 

al. (2001), em seus estudos, utilizando mistura de pós de alumina e sílica na proporção de 

79% em peso de alumina e 21% em peso de sílica, produziram mulita estequiométrica 3:2, e 

constataram esta dependência. Os pós utilizados apresentaram tamanhos de partículas 

diferentes e foram divididos em dois sistemas: 

- partículas finas: constituído de esferas de sílica amorfa com d=500nm e alumina-α com 

tamanhos de partículas de 300nm; 

- partículas grossas: constituído de esferas de sílica amorfa e alumina-α com d = 2μm 

(2000nm). 
 

3.10.6.1 – Sistema de Partículas Finas 
 

A análise foi feita numa faixa de temperatura de 1400 a 1700ºC, podendo ser descrita 

em função do tratamento térmico (Kleebe et al., 2001). 

- 1400ºC: ocorre a covalescência das esferas de sílica amorfa. A densificação neste estágio 

inicial de sinterização se desenvolve via mecanismo de sinterização por fluxo transiente 

viscoso, descrito por Sacks et al. (1997). Este tipo de sinterização se caracteriza pelo início de 

derretimento da fase siliciosa amorfa, rearranjamento das partículas e densificação via fluxo 

viscoso da sílica.  
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- 1500ºC: apenas a alumina-α (coríndon), como fase cristalina, é detectada, indicando que a 

sílica ainda se encontra no estado amorfo.  

- 1500ºC, 0,5h: ocorre a cristalização da sílica amorfa, ou seja, a transformação da sílica 

amorfa em cristobalita. 

- 1500ºC, 4h: ocorre a mulitização e conversão completa de mulita 3:2. Sua microestrutura é 

composta por partículas de alumina imersa em cristais largos de mulita. Poucos poros 

contendo fase vítrea residual, adjacentes aos cristais de mulita, aparecem. A mulita prossegue 

o seu crescimento via interdifusão de alumina-silica, correspondendo ao segundo estágio de 

mulitização. 

- 1600ºC: mulita e alumina residual são as únicas duas fases cristalinas detectadas. O tamanho 

de partícula de alumina presente durante este estágio é reduzido, como conseqüência do 

processo de interdifusão. 

- 1700ºC, 0,5h: intensa progressão do processo de mulitização. Traços de alumina residual 

foram detectados em alta temperatura. Durante este processo o diâmetro do cristal de mulita é 

aumentado devido ao aumento da taxa de interdifusão. Nesse processo final obteve-se uma 

microestrutura de graulometria fina, com tamanho de grãos de mulita de 2 a 5µm.  
A rápida dissolução de alumina na fase siliciosa favorece a nucleação e crescimento 

homogêneo da mulita dentro da fase vítrea residual (primeiro estágio), seguida por 

crescimento contínuo dos grãos de mulita, via interdifusão de alumina-sílica (segundo 

estágio) (Figura 3.18). Conclui-se que o mecanismo de conversão de mulita, que ocorre no 

sistema de partículas finas, segue o diagrama de fases estável do sistema SiO2-Al2O3 proposto 

por Aksay e Pask (Klebe et al., 2001). 

 



 45 

 
Fig.3.18 - Ilustração esquemática do mecanismo de conversão do sistema de partículas finas 

(nucleação homogênea) (Kleebe et al., 2001). 

 

3.10.6.2 – Sistema de Partículas Grossas 

 
A análise foi feita na mesma faixa de temperatura do sistema de partículas finas (1400-

1700ºC), sendo descrita em função do tratamento térmico (Kleebe et al., 2001). 

- T<1400ºC: a única fase cristalina detectável é a alumina-α. Portanto, a sílica ainda 

permanece amorfa e a densificação ocorre via fluxo viscoso transiente.  

- 1400ºC, 0,5h: ocorre a cristalização da sílica, ou seja, a formação de cristobalita. Pode-se 

perceber que a cristobalita se formou a uma temperatura mais baixa se comparado com sua 

formação no sistema de grãos finos. Esferas de sílica apresentam pequena coalescência, 

formam semi-esferas nas partículas de alumina, contendo pequenas frações de Al. 

- 1500ºC, 0,5h: a microestrutura é composta de semi-esferas de sílica que, por sua vez, são 

compostas por um revestimento de cristobalita e por uma fase vítrea contendo Al. 

- 1500ºC, 1h: desenvolve-se uma segunda fase vítrea rica em Al nos contornos de fase 

Al2O3/cristobalita, formando um filme fino (20-30nm de espessura). 

- 1500ºC, 4h: ocorre a mulitização, porém em menor prorporção. O início da mulitização nos 

dois sistemas ocorre na mesma temperatura, mas em diferentes taxas. Aparecem cristais de 
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mulita sobre as partículas de alumina. Esses cristais de mulita são revestidos por uma fase 

vítrea transiente rica em Al conforme ilustrado na Figura 3.19.  

- 1600ºC, 0,5h: a essa temperatura ainda a cristobalita permanece, em contraste com o sistema 

de partículas finas.. 

- 1700ºC: ocorre a completa mulitização. Traços de coríndon ainda são detectados acima da 

temperatura de sinterização. 

Nesse sistema, a alumina, primeiro se dissocia em uma fase vítrea siliciosa seguida 

pela nucleação da cristobalita. A fase vítrea rica em Al ao longo da fase de contorno 

Al2O3/cristobalita transforma em mulita (1500ºC, 4h) (Figura 3.19). Portanto, pode-se 

concluir que o mecanismo de conversão do sistema de partículas grossas segue a fase 

metaestável do diagrama de fase do sistema SiO2-Al2O3, proposto por Aksay e Pask. 

 

 
Fig.3.19 - Ilustração esquemática do mecanismo de conversão do sistema de partículas 

grossas (nucleação heterogênea) (Kleebe et al., 2001). 
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3.11 – Matérias-Primas para a Síntese de Mulita Sinterizada 

 

A mulita pode ser obtida por sinterização, sendo este um processo convencional para 

prepará-la, que consiste na mistura de matéria-prima, como mencionado anteriormente. As 

matérias-primas utilizadas são: óxidos, hidróxidos, sais, silicatos. Como exemplo de matéria-

prima comumente utilizada, podemos citar: pó de sílica e alumina. O pó de sílica pode ser 

obtido a partir da purificação e calcinação da casca de arroz, considerando a possibilidade de 

alcançar alta área superficial e em conseqüência alta reatividade, alta pureza , baixa 

granulometria e, ainda, a possibilidade de reciclagem do resíduo agrícola. Outra fonte de 

obtenção dessa matéria-prima seria a partir do mineral quartzo encontrado na natureza.  

O pó de alumina pode ser obtido através do processo Bayer a partir da purificação da 

bauxita. 

 

3.11.1 – Sílica 

A sílica (SiO2) é uma matéria-prima básica, usada profundamente em indústrias de 

materiais eletrônicos, cerâmicos e poliméricos. Devido às suas partículas de diâmetros 

pequenos, os pós ultrafinos de sílica apresentam muitas aplicações tecnológicas, tais como: 

isoladores térmicos, filtros de compósitos, etc (Liou, 2004). Esse óxido é comum na natureza, 

em forma pura, portanto a tecnologia dos silicatos a utiliza como material puro. A rocha de 

quartzo é a forma natural mais pura de sílica, permitindo a obtenção do pó de sílica com 

pureza 99,9%. A areia, arenito e quartzito contêm várias impurezas (10% a mais). Nesses 

materiais naturais a sílica se encontra na forma de -quartzo, sob forma mais estável (Hlavác, 

1983). 

A estrutura da sílica consiste em uma rede tridimensional, baseada no 

compartilhamento de tetraedros, sendo que os átomos de oxigênios ocupam os vértices destes 

tetraedros. Quando esses tetraedros se arrajam de maneira regular, forma-se uma estrutura 

cristalina, que pode se apresentar sob as três formas polimórficas: quartzo, cristobalita e 

tridimita (Callister, 2002). As inversões polimórficas envolvem mudanças no volume, que 

podem apresentar efeitos desfavoráveis em alguns processos e nas propriedades dos produtos. 

As inversões ocorrem a altas temperaturas, resultando em um aumento de volume e uma 

consequente mudança de densidade (Tabela III.5). Todos os deslocamentos de inversão de 
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sílica exibem efeitos de diferenças entálpicas nas curvas de DTA (Análise Térmica 

Diferencial) (Hlavác, 1983). 

Essas estruturas apresentadas pela sílica (Tabela III.5) são abertas, isto é, os átomos 

não estão densamente compactados. Como conseqüência, essas sílicas cristalinas possuem 

densidades relativamente baixas A temperatura de fusão é relativamente elevada, de 1710ºC 

(Callister, 2002).  

 

Tabela III.5 –Polimorfismo da sílica e seus respectivos sistemas cristalográficos e densidades 

(Hlavác, 1983). 

Modificações Sistemas Cristalográficos Densidades (gcm-3) 

-quartzo trigonal 2,65 (20ºC) 

-quartzo hexagonal 2,53 (600ºC) 

-tridimita ortorrômbica 2,26 (20ºC) 

- tridimita Hexagonal  

- tridimita Hexagonal 2,22 (200ºC) 

- cristobalita Tetragonal 2,12 (20ºC) 

- cristobalita cúbica 2,20 (500ºC) 

 

 

3.11.2 – Sílica Obtida da Casca de Arroz 

Rejeitos contendo sílica são freqüentemente produzidos como resultados de atividades 

industriais. Como exemplo pode-se citar a casca de arroz, que é um abundante material de 

rejeito agrícola disponível em países produtores de arroz. Elas são as coberturas naturais dos 

grãos de arroz, que são removidas durante o refinamento e não tem nenhum interesse 

comercial. Portanto, é necessário que se investiguem tanto os seus beneficiamentos, quanto as 

suas possiveis conversões em outros produtos. O interesse na sílica obtida da casca de arroz 

provém da possibilidade de ser obtida com elevada área superficial (>200m²/g) e pureza 

(>97%) (Souza et al., 1999).  

A palha de arroz seca tem um alto teor de sílica e sua concentração pode alcançar 

21,5% em peso. O total da concentração de outros óxidos inorgânicos em relação ao teor de 

sílica é de aproximadamente 5% em peso. As palhas são 20% em peso das sementes secas, 
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então a quantidade total de sílica na palha de arroz pode ser tão alta como 4% em peso do 

arroz colhido (Souza et al., 2000) 

A produção de arroz anual mundial alcança aproximadamente 400 milhões de 

toneladas, dentre os quais mais que 10% são cascas (Yalçin et al., 2001). A estimativa para a 

produção nacional de arroz em casca para a safra 2000/2001, segundo dados do IBGE é de 

aproximadamente 11.089.788 toneladas. No Brasil a região Sul apresenta a maior produção 

com cerca de 5.957.569 toneladas, onde o estado do Rio Grande do Sul é o maior produtor 

nacional, com estimativa de safra em torno de 4.986.875 toneladas, o que representa cerca de 

44,9% da produção nacional. A casca do arroz, devido a sua alta dureza, fibrosidade e 

natureza abrasiva, levam a obtenção de produtos de baixa propriedade nutritiva, boa 

resistência ao desgaste e muita cinza.  

Atualmente, uma parte desta casca é utilizada na fabricação de blocos e painéis 

empregados na construção civil, substituindo a fibra de madeira que comumente é utilizada. 

Uma grande quantidade dela é reaproveitada dentro da própria usina de beneficiamento do 

arroz. onde, a partir da sua combustão, é gerado calor para a parboilização dos grãos. Como 

resíduo desta combustão, é produzida a cinza da casca de arroz. Esta cinza até então útil 

somente para estabilização de solos (ainda sem comprovação técnica) e aterros sanitários, 

devido ao seu elevado teor de óxido de silício, vem sendo utilizada na fabricação de vidros, 

isolantes térmicos, tijolos prensados e materiais refratários, bem como na produção de 

cimento portland e na forma de agregado em argamassas e concretos (Della et al., 2001).  

Por outro lado, a energia térmica requerida para processar a casca de arroz, o alto 

custo de transporte devido a sua baixa densidade de empacotamento, faz da queima a prática 

mais comum. Um longo tempo de queima sem controle em altas temperaturas faz com que 

fase cristalina, principalmente cristobalita, se desenvolva e o carbono fique no interior das 

partículas de sílica produzindo um resíduo negro que contém aproximadamente 15% em peso 

de carbono. Esse resíduo (que contém carbono e fase cristalina) é conhecido como cinza da 

palha de arroz, sendo extremamente danoso para o meio ambiente e para o ser humano (Souza 

et al., 2000; 2002). 

Vinte por cento em peso da produção de arroz corresponde à casca de arroz que 

contém, entre treze e vinte por cento em peso de matéria inorgânica e como componentes 

principais possui a celulose e a lignina . O pó branco obtido pelo tratamento térmico da palha 

de arroz é constituído de 87-97% de sílica em sua forma amorfa e de óxidos de potássio, 

magnésio, sódio e cálcio, além de traços de outros elementos como o ferro, manganês e 

alumínio. A impureza presente em maior concentração é o potássio. As proporções das 
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impurezas bem como o teor de sílica na casca de arroz variam com o cultivo, o solo e o clima. 

(Souza et al., 1999; Yalçin et al.,2001). Os parâmetros de interesse desta sílica obtida da 

palha de arroz são área superficial, tamanho de partícula e pureza (Souza et al., 2000).  

Um procedimento atrativo para a extração de sílica é através de ataque químico e por 

decomposição térmica da casca de arroz (Souza et al., 2000). O ataque químico da casca de 

arroz diminui as impurezas, principalmente, por proporcionar a reação entre o ácido e os 

metais. Através do tratamento térmico da palha de arroz é possível a extração de 

aproximadamente 95% de impurezas. A sílica, obtida a partir do tratamento químico e 

tratamento térmico da casca de arroz, tem uma coloração branca, com estrutura altamente 

porosa, grande área superficial que pode apresentar alta pureza (maior que 99,7% de sílica, 

dependendo do tratamento químico e térmico utilizado) e estrutura amorfa (Liou, 2004; 

Yalçin et al., 2001).  

Liou (2004), em seus estudos, observou que durante a decomposição térmica da casca 

de arroz podem ocorrer duas reações competitivas com dois estágios de reações. O primeiro 

estágio da reação é a perda de compostos voláteis, seguido pela decomposição da celulose e 

lignina, que são os maiores constituintes orgânicos da casca de arroz, resultando na formação 

da sílica. O segundo estágio é atribuído a maior oxidação do carbono para formar mais 

espécies voláteis. Essa decomposição aparece numa faixa de temperatura de 400-900K, sendo 

que esta faixa de temperatura pode ser aumentada com o aumento da taxa de aquecimento. 

Uma temperatura acima de 800K é necessária para a completa decomposição da casca de 

arroz. Como a casca de arroz possui mais que um composto orgânico, a reação de 

decomposição térmica é complicada. 

 Segundo Della et al. (2001), as substâncias voláteis, normalmente encontradas na 

cinza da casca de arroz obtida pela calcinação da casca de arroz, são Cl, Br e SO3 e o 

percentual médio de carbono detectado é 8,8%, levando-se em conta que o aumento da 

temperatura conduz à redução da quantidade de substâncias voláteis. Em conseqüência, a 

porosidade interna da sílica aumenta, interferindo sobre sua densidade. Portanto, a densidade 

da sílica é função da temperatura de queima. A temperatura de queima também afeta a área 

superficial da sílica obtida.  

A sílica obtida da queima da casca de arroz a 400ºC possui área superficial em torno 

de 147m²/g, quando queimada a 800ºC possue área superficial de 5m²/g e acima de 900ºC o 

valor oscila entre 0,8 e 0,4m²/g. A tendência ao decréscimo da área superficial com o aumento 

da temperatura está relacionada com o fato da superfície das partículas sofrerem fusão e 

agregarem-se umas às outras. A casca de arroz queimada parcialmente gera uma cinza com 
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teor de carbono mais elevado e, em conseqüência, de coloração preta. Quando inteiramente 

queimada, resulta em uma cinza de cor acinzentada, branca ou púrpura, cuja cor é fortemente 

dependente das impurezas presentes e das condições de queima. 

 

 

3.11.3 - Alumina 

A alumina, Al2O3, é uma das matérias-primas mais importantes para produção de 

cerâmicas, entre elas cerâmica mulita. Uma grande quantidade desse material é processada 

como pó abrasivo.  

A indústria cerâmica geralmente emprega a alumina obtida pelo processo Bayer, que 

apresenta aglomerados porosos com tamanho de partícula da ordem de 0,1 a 1µm. Essas 

indústrias, instaladas no Brasil, produzem cerca de 14milhões de toneladas por ano de bauxita 

e 3,5milhões de toneladas por ano de alumina (Constantino et al., 2002). 

O processo Bayer é utilizado comercialmente para a purificação da bauxita, para a 

obtenção de hidróxido e de óxido de alumínio. Nesse processo a bauxita é tratada sob pressão, 

com solução NaOH  a quente, produzindo aluminato de sódio, a partir do qual, hidróxido de 

alumínio relativamente puro precipita após o resfriamento. Para a obtenção da -Al2O3, o 

hidróxido de alumínio precipitado é lavado abundantemente com água, para remoção de sais 

de sulfato, seco em estufa durante o período noturno e, posteriormente, calcinado a alta 

temperatura, aproximadamente 1100ºC. A alumina obtida por este processo contém 20-50% 

de -Al2O3 (o restante é constituído geralmente pelas fases , , ) (Constantino et al., 2002). 

A -Al2O3 é um material inerte, de alta dureza (valor 9 na escala de Mohs), com alto 

ponto de fusão (2.045oC), com uma área de superfície específica de aproximadamente 5m2/g,  

apresentando comportamento de isolante elétrico e densidade 3,97 gcm-³. Tais propriedades 

tornam possível seu emprego na confecção de materiais abrasivos, refratários e cerâmicos. A 

alumina -Al2O3 é a forma mais estável de alumina anidra. A estrutura da -alumina é 

composta por unidades octaédricas de [AlO6] que compartilham faces, além de arestas e 

vértices, formando uma estrutura tridimensional (Figura 3.20) (Constantino et al., 2002). 
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Fig.3.20 – Célula unitária estrutural do coríndon, -Al2O3, A’s são os vetores da base 

hexagonal.(Chiang et al., 1997). 

 

3.12 – Métodos Experimentais de Análises 

 

3.12.1 - Análise Química por ICP (espectroscopia de emissão atômica por 

fonte de plasma indutivamente acoplado) 
 

A análise química por ICP (espectroscopia de emissão atômica por fonte de plasma 

indutivamente acoplado) é um método que utiliza o plasma como fonte de excitação para 

emissão atômica e pode estar associado a métodos de detecção como a espectroscopia de 

emissão óptica ou a espectrometria de massa. O método baseia-se na aplicação de um campo 

de rádio-freqüência a um compartimento por onde passa um fluxo de argônio. Desta forma o 

gás é energizado e, com a ajuda de uma descarga auxiliar, forma um plasma estável que 

atinge uma temperatura de 9727 ºC (Ribeiro et al., 2005).  

A amostra com a substância a ser analisada é nebulizada e carreada pelo fluxo de 

argônio até a chama de plasma, onde atinge uma temperatura extremamente alta.  A chama de 

plasma converte os componentes da amostra em átomos ou íons elementares e excitam uma 

fração dessas espécies a altos estados eletrônicos. A rápida relaxação dessas espécies 

excitadas é acompanhada pela produção de linhas espectrais ultravioletas e visíveis, que são 

úteis na análise elementar quantitativa e qualitativa. A intensidade dessas linhas espectrais 

emitidas é proporcional à concentração da substância na amostra. (Skoog et al., 2002). 
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3.12.2 – Caracterização de Materiais por Difração de Raios-X 
 

O método de caracterização por difração de raios-X permite o estudo da cristalinidade 

do material através da determinação do parâmetro de rede e do tipo de rede cristalina, a 

identificação das fases cristalinas contida numa amostra, a determinação quantitativa da 

fração em peso das fases cristalinas num material multifásico, permite a determinação dos 

tamanhos dos cristais (Callister, 2002).  

Essa técnica se baseia no fato que os cristais têm planos regulares, próximos (Figura 

3.21) e que o comprimento de onda do raio-X é comparável com a distância entre esses 

planos. Quando um feixe de raios-X incide sobre um material sólido, uma fração deste feixe 

se dispersa, ou se espalha, em todas as direções pelos elétrons associados a cada átomo ou íon 

que se encontra na trajetória do feixe. Quando os raios-X são espalhados pela rede cristalina 

ocorre a interferência entre os raios espalhados (tanto construtiva como destrutiva). Quando a 

diferença entre os caminhos percorridos pelos raios-X que incidem em diferentes planos, é 

exatamente um comprimento de onda, ou número inteiro do comprimento de onda, os raios 

refletidos e difratados saem em fase e terão interferência construtiva (Figura 3.22). Mas isso 

só acontece para um ângulo de incidência bem determinado.O resultado deste fenômeno é a 

difração que obedece a lei de Bragg (Skoog et al., 2002). Estabelece que as condições para 

que haja interferências construtivas do feixe de raios- X no ângulo θ são :  

 

 sen2dn   (3.22) 

 

onde n é um número inteiro e d é a distância interplanar, θ é o ângulo de incidência e λ é 

comprimento de onda da radiação, conforme a Figura 3.23 (Skoog et al., 2002).   

 

 

Fig. 3.21– Representação esquemática de algumas famílias de planos de uma estrutura 

cristalina. 
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Fig.3.22– Esquema de demonstração da difração de raios-X em planos cristalinos resultando 

numa interferência construtiva. 

 
 

 

 

Fig. 3.23 – Exemplificação esquemática da Lei de Bragg. 

 

3.12.3 – Análise Quantitativa de Difração de Raios-X 

 
A análise de difração quantitativa de raios-X tem sido usada desde 1925, para 

determinar a quantidade de mulita em cerâmicas sinterizadas. Essa técnica é usada para 

análises de fases químicas similares e é uma das poucas técnicas que identifica e quantifica 

polimorfos cristalinos (Goehner et al., 1991).  

A análise de difração quantitativa se baseia no fato que cada material cristalino na 

amostra tem um único padrão de difração e que a intensidade dos picos no padrão varia de 

acordo com sua concentração na amostra. Muitos fatores dificultam a comparação direta da 

concentração com a intensidade do pico. O fator básico é a propriedade de absorção 

diferencial de raios-X das fases na amostra. Existem vários métodos para quantificar as fases 

contidas em uma amostra através dessa técnica. Portanto, será relatado apenas o método mais 

comumente usado que se refere ao método do padrão interno (Goehner et al., 1991). 

Esse método é um dos mais usados para quantificar misturas de fases em amostras em 

forma de pó. A técnica envolve a adição de uma quantidade fixa de um padrão conhecido na 

amostra. Depois as intensidades das fases de interesse são medidas em relação as intensidades 
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do padrão interno e utilizando a relação abaixo, pode-se chegar a fração em peso das fases 

presentes na amostra . 

KX
I
I

S

  (3.23) 

onde I é a intensidade do pico da fase a ser analisada na amostra, Is é a intensidade do pico do 

padrão interno, K é a inclinação da curva de calibração do material puro, e X é a fração em 

peso da fase analisada (Goehner et al., 1991). 

 

 

3.12.4 – Análise Termogravimétrica 
 

Os métodos térmicos são técnicas nas quais uma propriedade física de uma substância 

e/ou de seus produtos de reação é medida em função da temperatura, enquanto a substância é 

submetida a um aquecimento/resfriamento controlada e programada. Esses métodos incluem 

termogravimetria (TG), análise térmica diferencial (DTA) e calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) (Skoog et al., 2002). 

Os métodos termogravimétricos estão limitados à reação de decomposição, oxidação e 

processos físicos como: vaporização, sublimação, desorção. Nessa técnica a massa de uma 

amostra em uma atmosfera controlada é registrada continuamente como uma função da 

temperatura ou do tempo à medida que a temperatura da amostra aumenta (em geral, 

linearmente com o tempo). Um gráfico da massa ou do percentual da massa em função do 

tempo é chamado termograma ou curva de decomposição térmica (Skoog et al., 2002).  

A faixa de temperatura para a maioria dos fornos usados em termogravimetria 

compreende desde a temperatura ambiente até 1500ºC. A velocidade de aquecimento e 

resfriamento do forno pode ser selecionada de um valor um pouco maior que zero até valores 

altos como 200ºC/min. Nitrogênio ou argônio são comumente usados para purgar o forno e 

prevenir a oxidação da amostra. Em algumas análises é necessário variar os gases de purga à 

medida que análise se desenvolve. A temperatura registrada em um termograma pode ser 

obtida através da imersão de um pequeno termopar localizado tão perto quanto possível do 

recipiente da amostra. As temperaturas são registradas acima ou abaixo da temperatura real da 

amostra. As termobalanças modernas usam um sistema de ajuste entre a temperatura do 

termopar e da amostra (Skoog et al., 2002). 
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3.12.5 – Análise de Área de Superfície- BET (Brunauer-Emmett-Teller) 

 

Esferas perfeitas de raio “r” poderiam exibir uma área de superfície de 4 π r², mas não 

existem esferas perfeitas, devido às imperfeições sobre as superfícies e poros dentro das 

partículas que compõe o material sólido. Assim, o método mais comum para medir a área de 

superfície de uma amostra sólida envolve adsorção de um vapor sobre a superfície do sólido. 

A área total de superfície, ST, de um material sólido pode ser expressada como o produto de 

um número de moléculas adsorvidas numa monocamada, Nm, e a área de secção transversal 

efetiva da molécula absorvida, Acs, como mostra a equação 3.24. 

csmT ANS   (3.24) 

A medida da área de superfície específica depende da habilidade para prever o número 

de moléculas que serão adsorvidas, requeridas para cobrir a monocamada do sólido, e a área 

de secção transversal das moléculas adsorvidas. Substituindo a relação Nm pela fração em 

peso de Wm na equação 3.24, outra expressão para o cálculo da área de superfície específica é 

alcançada (equação 3.25).  

  

M
NAWS csm

T   
(3.25) 

onde Wm é a fração em peso de uma monocamada de moléculas adsorvidas sobre a superfície 

do sólido, N é o número de Avogadro (6,023 .1023 moléculas /mol) e M é o peso molecular 

das moléculas adsorvidas (gramas/mol). Portanto, as medidas da área de superfície específica 

dependem do sucesso da teoria usada para predizer Nm e um conhecimento de Acs.  

A teoria da técnica BET (Brunauer-Emmett-Teller) foi proposta em 1938 e é usada 

para estimar a grandeza Wm (fração em peso de uma monocamada de moléculas adsorvidas 

sobre a superfície do sólido). Se baseia na passagem de um gás capaz de se adsorver nas 

superfícies das partículas, sendo o nitrogênio, o gás mais usado. Aumenta-se a pressão 

durante o processo de adsorção, até que a superfície se torne progressivamente coberta com o 

gás adsorvido.  
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O gás nitrogênio é usado devido a sua facilidade de adsorção sobre a maioria das 

superfícies sólidas. O valor mais frequentemente aceito da área de secção transversal de uma 

molécula de nitrogênio, que é calculado a partir de sua densidade líquida, é 16,2 10-20m². A 

determinação da área de superfície específica pelo uso da teoria BET requer a aplicação da 

equação do BET (3.26).  
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onde W é a fração em peso do vapor adsorvido a uma pressão relativa P/Po, C é a constante do 

BET, e Wm é a fração em peso do gás adsorvido numa monocamada. 

Nessa técnica é construído um gráfico de 
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versus P/Po, geralmente 

numa faixa de 0,05≤P/Po≤0,35. Para a maioria dos gases adsorvidos, um gráfico linear é 

obtido nesta faixa de pressão relativa. A inclinação, s, e a intersecção, i, do gráfico do BET a 

partir da equação linear 3.26, são expressados como: 
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Resolvendo a equação 3.27 e 3.28, Wm pode ser calculado por: 

iS
Wm 


1  

(3.29) 

  

Encontrando o valor de Wm pela equação 3.29 e substituindo este valor na equação 

3.25 encontra-se o valor da área total de superfície específica (Shields et al., 1991) 
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3.12.6 – Análise Microestrutural por MEV (Microscopia Eletrônica de 

Varredura) 
 

O exame microestrutural permite a análise do tamanho e da forma dos grãos, estrutura 

dos poros e outras fases eventuais. O método de análise por microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) pode se tornar mais eficiente aumentando o número de acessórios 

disponíveis no microscópio. Estes acessórios são responsáveis pelas diferentes aplicações na 

área da pesquisa, como é o caso da microanálise, que, dependendo do tipo de detector, 

permite que se faça microanálises qualitativas e semiquantitativas da composição elementar 

em áreas muito localizadas da superfície, com EDS (Energy Dispersive System). A superfície 

da amostra pode não estar polida e ter sido submetida a ataque químico, porém ela deve, 

necessariamente, ser condutora de eletricidade. Um revestimento metálico muito fino deve ser 

aplicado sobre a superfície de materiais não-condutores. Esse processo é chamado de 

metalização e consiste na precipitação, a “vácuo”, de uma película micrométrica de material 

condutor (exemplo: ouro ou carbono) sobre a superfície da amostra não condutora, 

possibilitando a condução de corrente elétrica. Essa técnica permite ampliações de até 

300.000 vezes (Skoog et al., 2002; Duarte et al., 2003). 
 

Esse método baseia-se no rastreamento da superfície da amostra por um feixe de 

elétrons. A interação desse feixe de elétrons de alta energia com a superfície da amostra 

resulta na emissão de elétrons e raios-x com certo espectro de distribuição de energia. Quando 

o feixe de elétrons atinge a superfície da amostra ocorre uma série de interações que podem 

ser divididas em vários tipos elétrons como: retroespalhados, secundários e auger. A imagem 

eletrônica de varredura representa em tons de cinza o mapeamento e a contagem de elétrons 

secundários (SE - secondaryelectrons) e retroespalhados (BSE – backscattering electrons) 

emitidos pelo material analisado. A imagem de SE (elétrons secundários) fornece detalhes da 

superfície ionizada do mineral em tons de cinza. Os tons mais claros podem representar as 

faces do mineral orientadas para o detector, bem como defeitos da metalização e bordas do 

mineral. 

A resolução obtida em imagems de SE corresponde ao diâmetro do feixe de elétrons 

incidente (Figura 3.24), podendo variar de acordo com as especificações do equipamento 

utilizado na análise. Outros condicionantes de resolução para a imagem de SE são as 

condições de calibração do aparelho, tal como a intensidade da corrente e condições de vácuo. 

A imagem de BSE (backscattering electrons) é gerada pela emissão de elétrons 



 59 

retroespalhados e demonstra diferenças composicionais na região ionizada do mineral. Esta 

região possui formato de “pêra” e se estende desde a superfície até alguns micrômetros no 

interior do mineral (Figura 3.24). O volume da região ionizada depende do número atômico 

(Z) médio da zona de interação do mineral com o feixe de elétrons. As imagens BSE são 

representadas em tons de cinza, onde os tons claros correspondem às porções constituídas por 

elementos com Z médio relativamente maior do que aquelas com tons mais escuros. Contudo, 

a resolução da imagem de BSE é menor que a de SE, pois as regiões de back-scattering 

(elétrons retroespalhados) abrangem uma área maior que aquelas de liberação de elétrons 

secundários na superfície analisada (Skoog et al., 2002; Duarte et al, 2003). 

 
Ao MEV pode ser acoplado o sistema de EDS (Energy Dispersive System), o qual 

possibilita a determinação da composição qualitativa e semiquantitativa das amostras, a partir 

da emissão de raios-X característicos. O limite de detecção é da ordem de 1%, mas pode 

variar de acordo com as especificações utilizadas durante a análise, como o tempo de 

contagem (Duarte et al, 2003). 

 

 
 
Fig.3.24 – Representação esquemática da região de ionização gerada na interação do feixe de 
elétrons com a superfície da amostra (Duarte et al., 2003). 
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3.12.7 – Medida de Densidade 

 

Medida de Densidade pelo Método Geométrico 

 
Esse método baseia-se nas medidas das dimensões e massa de cada corpo obtendo o 

valor da densidade através da fórmula abaixo:. 

c

a
V V

m
  

(3.30) 

 

onde V é a densidade verde, am  é a massa da amostra e cV é o volume da amostra cilíndrica. 

 

Medida de Densidade pelo Método de Arquimedes 

 

Esse método baseia-se numa combinação da pesagem da amostra em ar com uma 

segunda pesagem efetuada com imersão em água destilada. A densidade é obtida pela fórmula 

abaixo: 

)'(
'

mm
m





  
(3.31) 

 

onde   é a densidade dos corpos após a sinterização, ' é a densidade da água, m  é a massa 
do corpo no ar e 'm  é a massa do corpo imerso em água. 
 

 

Medida de Densidade Relativa 

 
A densidade relativa é obtida pela divisão da densidade obtida pelo método 

geométrico ou por Arquimedes pela densidade teórica do material conforme representada pela 

fómula abaixo: 

 

100
Teórica

Obtifs




  
(3.32) 
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CAPÍTULO 4 - MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 – Materiais 
Sílica (casca de arroz) 

Neste trabalho foi inicialmente utilizada como matéria-prima pó de sílica com pureza 

de 99,71%, área superficial equivalente a 216 m²/g e diâmetro médio de partícula de 56Å. 

Sendo o pó obtido a partir de casca de arroz tratada quimicamente e calcinada em um patamar 

de 550oC, 2h, ao ar. Posteriormente, produziu-se mais sílica através do tratamento térmico 

modificado. Neste tratamento, a casca de arroz, tratada quimicamente, foi calcinada a 550ºC, 

(taxa de aquecimento de 2,2º/min) e, subsequentemente, a 700ºC (taxa de aquecimento de 

1,67ºC/min), sem patamar, ao ar. Essa casca de arroz apresenta uma pureza de 99, 9%, com 

área de superfície específica equivalente a 317,4m²/g e diâmetro médio de partícula de 46,91 

Å. 

 

Alumina-α 

O pó de alumina, fabricado pela empresa Alfa Aesar, apresenta uma pureza de 

99,98%, com tamanho de partícula < 1m. Esse material tem um peso molecular de 

101,96g/mol e ponto de fusão igual a 2045oC.  

 

4.2 - Metodologias 

 

4.2.1 – Preparação do Pó de Sílica 

 
A sílica foi obtida a partir da casca de arroz purificada quimicamente antes da 

calcinação. Procedendo ao seguinte processo de purificação: a casca foi imersa numa solução 

de ácido clorídrico 1:1 em água deionizada durante 72 horas e, posteriormente, lavada com 

água deionizada até se obter um pH entre 6 e 7. O material obtido foi calcinado a 550ºC, por 

2horas, em atmosfera oxidante e resfriado naturalmente após o desligamento do forno, 

conforme o ciclo térmico ilustrado na Figura 4.25. O resultado desse procedimento foi uma 

sílica que apresentou, como área específica, um valor de 216,2m²/g. Esta metodologia foi 
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proposta por Souza et al. (1999), variando apenas a temperatura de tratamento térmico, uma 

vez que a temperatura utilizada em seus estudos foi de 500ºC. 
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Fig. 4.25 – Curva de tratamento térmico da casca de arroz tratada quimicamente e calcinada a 

550ºC. 

 

Posteriormente, produziu-se mais sílica, utilizando-se um ciclo térmico diferente para 

o tratamento da casca de arroz, já tratada quimicamente conforme o processo mencionado 

anteriormente. A casca de arroz, após o tratamento químico, foi calcinada a 550ºC, com taxa 

de aquecimento de 2,15º/min e, em seguida, a temperatura de calcinação foi elevada a 700º C, 

com taxa de aquecimento de 1,67ºC/min, totalizando como tempo de tratamento térmico de 

5,5 horas, conforme ilustrado na Figura 4.26. O material obtido foi resfriado naturalmente, 

após o desligamento do forno (Figura 4.26).  

As calcinações da casca de arroz foram realizadas no forno marca Ceramic Furnaces, 

modelo KK260, 1060 com controlador cc 405 do departamento de Física da UFOP 

(Universidade Federal de Ouro Preto). 
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Fig. 4.26 – Curva de tratamento térmico da casca de arroz tratada quimicamente e calcinada a 

700ºC, sem patamar, ao ar. 

 

4.2.2 – Caracterização das Matérias-Primas  

 

4.2.2.1 – Análise Química da Sílica (Casca de Arroz) por ICP 

A análise das impurezas do pó de sílica foi realizada pelo método de espectroscopia de 

emissão atômica por fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP), utilizando um 

espectrofotômetro de emissão atômica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-

OES), marca SPECTRO/ modelo Cirus CCD do Departamento de Geologia (DEGEO/UFOP). 

 

4.2.2.2 – Análise Cristalográfica dos Pós de Sílica e de Alumina 

As análises cristalográficas do pó de sílica e do pó de alumina foram realizadas por 

difração de raios-X, utilizando um aparelho fabricado pela Shimadzu, modelo XRD-6000 com 

tubo de cobalto e monocromador de grafite, do Departamento de Química da UFOP, à 

velocidade de 2º/min de 15º a 70º para o pó de sílica e à velocidade de 2o/min de 7o a 70o para 

o pó de alumina. 

4.2.2.3 – Análise Termogravimétrica do Pó de Sílica  

A análise termogravimétrica (TGA e DTA) foi realizada utilizando um equipamento 

fabricado pela TA Instruments, modelo SDT 2960, do Departamento de Química da UFOP. A 
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faixa de temperatura variou da temperatura ambiente até 1300º C com taxa de aquecimento de 

20ºC/min, usando um fluxo constante de ar e cadinho de alumina.  

 

4.2.2.4 – Análise de Superfície Específica e Estrutura dos Poros 

A área de superfície específica e estrutura dos poros do pó de sílica foram analisadas 

pelo método B.E.T. (Brunauer-Emmett-Teller) por adsorção de nitrogênio, em equipamento 

NOVA1000, marca Quantachrome.   

 

4.2.3 – Preparação da Mistura dos Pós de Sílica e Alumina 

Os pós foram pesados de acordo com a faixa de composição de Al2O3/SiO2 de 3:2 a 

2:1, conforme a Tabela IV.6, utilizando uma balança de precisão de 0,01mg, modelo MC 210 

S, marca Sartorius. A concentração molar de Al2O3 (Tabela IV.6) foi calculada através da 

equação (3.10) a partir dos valores pré-determinados de X , a percentagem em peso de Al2O3 

e a relação Al2O3: SiO2 (Tabela IV.6) foi obtida a partir da fórmula química usual descrita por 

Cameron (1977). 

 

Tabela IV.6 - Variação da percentagem em peso e molar de Al2O3 e relação Al2O3.SiO2 das 

amostras de mulita de acordo com o valor de x.  

Amostra X 
%Molar 

Al2O3 

%Peso 

Al2O3 
Fórmula da Mulita 

A 0,25 60,00 71,80 3Al2O3.2SiO2 

B 0,30 62,10 73,60 1,64Al2O3.SiO2 

C 0,35 64,40 75,47 1,81Al2O3.SiO2 

D 0,40 66,70 77,20 2Al2O3.SiO2 

 

 

Foram realizados dois processos distintos de mistura dos pós de Al2O3 e SiO2. 

Inicialmente, os pós de sílica e alumina, devidamente pesados, foram misturados 

mecanicamente por trabalho manual, durante esse processo os pós foram adicionados em 

pequenas porções, para propiciar a quebra de possíveis aglomerados e auxiliar na 

homogeneização. Em seguida, essa mistura foi depositada no misturador (equipamento 
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produzido no próprio laboratório) em um período de 6 horas, a fim de alcançar a máxima 

homogeneização. Diante da ineficácia desse primeiro processo de homogeneização, viu-se a 

necessidade da melhoria, uma vez que para uma sinterização e, conseqüente, mulitização 

completa, é necessário um processo de homogeneização eficiente. Tendo em vista os dados 

analisados, optou-se pela homogeneização dos pós através do uso do moinho de disco orbital 

com revestimento de alumina, modelo MA 360 do Departamento de Geologia da UFOP, por 

aproximadamente 30 minutos. Objetivando-se melhorar o processo de homogeneização por 

interdifusão catiônica, as amostras, após o processo de homogeneização no moinho de disco 

orbital, foram calcinadas num patamar 1100ºC, por 4horas, taxa de aquecimento de 30º/min, 

conforme ilustrado no ciclo térmico mostrado na Figura 4.27. Esse processo de calcinação foi 

realizado no forno resistivo, marca Elektro Therm, modelo Linn, do Departamento de Física 

da UFOP. Após essa calcinação, as misturas foram conduzidas, novamente, ao moinho de 

disco orbital por 30 minutos para a quebra de eventuais aglomerados, aumento do contato 

entre as superfícies das partículas dos pós de alumina e sílica e conseqüente homogeneização. 
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Fig. 4.27 – Ciclo térmico de calcinação com patamar a 1100ºC, 4h, ao ar. 

 

4.2.4 – Prensagem e Sinterização da Mistura de Pós de Sílica e Alumina 
 

As misturas dos pós de sílica e alumina, em diferentes proporções, foram prensadas 

uniaxialmente a frio (1200MPa ou 12ton/cm², 5s) no laboratório do CDTN, utilizando a 

prensa hidráulica uniaxial, de dupla ação, com capacidade máxima de 10 toneladas, marca 
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CIOLA (Figura 4.28). A sinterização foi realizada em forno resistivo, tipo mufla, marca EDG 

(Figura 4.29), com resistências de aquecimento de dissiliceto de molibdênio (MoSi2), com 

temperatura nominal, máxima de trabalho de 1700ºC. O patamar de sinterização foi de 

temperatura de 1650ºC, por 4h, ao ar e a taxa de aquecimento foi de 3ºC/min, conforme o 

ciclo térmico da Figura 4.30. Nessa Figura, R representa as rampas de aquecimento e Pi, 

representa os valores dos patamares de temperatura. Os valores das temperaturas dos 

patamares foram em seqüência, 615, 910, 1195, 1495ºC, por um intervalo de 20min cada. A 

temperatura do quinto patamar é de 1650ºC, por 4horas. Após esse patamar o forno é 

desligado e resfriado naturalmente.  

 

 

 

 
 

Fig. 4.28 – Prensa hidráulica uniaxial, de dupla ação, com capacidade máxima de 10 

toneladas, marca CIOLA, usada para a prensagem das misturas dos pós de sílica e alumina em 

diferentes proporções (CDTN). 
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Fig.4.29 – Forno resistivo com resistências de aquecimento de dissiliceto de molibdênio 

(MoSi2), para temperatura de trabalho até 1700oC usado para a sinterização a 1650ºC, 4h 

(CDTN). 
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Fig.4.30  –  Curva de aquecimento do processo de sinterização a 1650ºC, 4h, ao ar. 

 

4.2.5 – Caracterização Microestrutural dos Corpos Cerâmicos de Mulita 

 
A caracterização microestrutural dos corpos cerâmicos de mulita foi realizada no 

microscópio eletrônico de varredura fabricado pela Jeol, modelo JSM 5510, pertencente ao 
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Departamento de Geologia da UFOP. Para esta análise, as amostras foram revestidas por um 

filme de carbono, utilizando um evaporador a vácuo, modelo JEE-4C, fabricado pela Jeol. O 

evaporador pertence ao Departamento de Geologia da UFOP..  

 

4.2.6 – Caracterização Cristalográfica e de Fases dos Corpos de Mulita 
 

A caracterização de fases e cristalográfica dos corpos cerâmicos de mulita foi realizada 

por difração de raios-X (DRX) pelo método do pó, no Departamento de Química da UFOP, 

usando aparelho fabricado pela Shimadzu, modelo XRD-6000 com tubo de cobalto  utilizando 

monocromador de grafite, à velocidade de 2º/min de 10º a 70º. Os parâmetros de rede das 

amostras tratadas foram calculados através do programa JADE, pertencente ao Departamento 

de Química da UFOP e adição de 10% de silício como padrão interno e velocidade de 

0,5º/min. 

A caracterização quantitativa das fases presentes no corpo cerâmico de mulita foi 

realizada por difração quantitativa de raios-X pelo método do pó, empregando-se um 

difratômetro de raios-X de fabricação Rigaku, modelo Geigerflex, semi-automático e tubo de 

raios-X de cobre, a velocidade do goniômetro de 8º/min, de 10 a 70ºC, intensidade da corrente 

de 30m A e tensão de 40kV. A identificação de fases cristalinas foi obtida por comparação do 

difratograma de raios-X das amostras com o banco de dados da ICDD – International Center 

for Diffraction Data ; JCPDS - Joint Committee on Powder Diffraction Standards (Sets 01 – 

50; 2000). As análises quantitativas das fases cristalinas levaram em consideração as 

intensidades das principais reflexões e as comparações entre as mesmas, avaliando-se, assim, 

as quantidades relativas de seus teores. 

 

4.2.7 – Medidas de Densidade 
 

As medidas das densidades verdes foram realizadas através do método geométrico 

(equação 3.30).  

As medidas das densidades dos corpos após a sinterização foram realizadas através do 

método de Arquimedes (equação 3.31), utilizando água destilada como o líquido de imersão. 

A balança utilizada para este procedimento é de modelo METTLER AT 201, no CDTN 

(Figura 4.31).  
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Fig. 4.31  –  Balança para medição da densidade pelo método de Arquimedes (CDTN). 
 

 

4.2.8 – Medidas de Resistividade Elétrica 
 

As medidas de resistividade elétrica foram realizadas em São Carlos, através de um 

instrumento de fonte de tensão / medidor de corrente Keithley, Modelo 238. 

com tensão aplicada de 100 V e medida de corrente após 30 min de aplicação 

da voltagem. O valor de resistividade foi, então, calculado a partir da equação 4.35 obtida a 

partir da Lei de Ohm, apresentada abaixo 

iRV .  (4.33) 

Onde V é a voltagem aplicada, i é a corrente elétrica e R é a resistência. 

Considerando que: 

A
dR .

  
(4.34) 

 

Substituindo a equação 4.34 na equação 4.33, obtêm-se : 

id
AV
.
.

  
(4.35) 

 

onde   é a resistividade de cada amostra,V é a voltagem aplicada, A  é a área da seção 

transversal da amostra e d é a espessura da amostra e i é a corrente elétrica medida após 30 

min de aplicação da voltagem. Se a voltagem for dada em Volts, a área em 2cm  e a espessura 

em cm , a corrente elétrica “i” for dada em Ampère, a resistividade   será dada em cmohm. . 
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CAPÍTULO 5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram realizados quatro processos de mistura dos pós de Al2O3 e SiO2 e subseqüentes 

sinterizações, a fim de se obter um processo mais eficiente que se aproximasse de um 

resultado que apresentasse maior teor de mulitização possível. Sabe-se que as características 

das partículas dos pós utilizados, são essenciais para a otimização do processo. Portanto, 

procurou-se caracterizar completamente esses pós precursores para assegurar a eficiência da 

matéria-prima empregada para esse fim. 

 

5.1 – Caracterização da Sílica Obtida da Casca de Arroz  
 

5.1.1 – Análise Química  
 

Foram realizados dois processos de obtenção de sílica a partir da casca de arroz tratada 

quimicamente. No primeiro processo a casca de arroz purificada foi calcinada a 550ºC em um 

patamar de 2horas e obteve-se sílica com a constituição química mostrada na Tabela V.7, 

apresentando uma pureza de aproximadamente 99,8%. No segundo processo a casca de arroz 

purificada foi calcinada até 700ºC, sem patamar, para se evitar a aglomeração do pó de sílica 

obtido e conseqüente diminuição da área de superfície específica. A constituição química 

desta segunda sílica obtida é mostrada na Tabela V.8, apresentando uma pureza de 

aproximadamente 99,9%. 

As Tabelas V.7 e V.8 mostram a análise química do pó de sílica obtido pela calcinação 

a 550ºC, 2h e 700ºC, sem patamar, da casca de arroz purificada, respectivamente, determinada 

por ICP. 
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Tabela V.7 - Composição química do pó de sílica obtido da casca de arroz purificada e 

calcinada a 550ºC, 2h, determinada por ICP 

Al 

ppm 

As 

Ppm 

Ba 

ppm 

Be 

ppm 

Bi 

ppm 

Ca 

ppm 

Cd 

ppm 

Fe 

ppm 

K 

ppm 

Li 

Ppm 

Mg 

ppm 

448 <5,16 1,68 <0,07 <5,79 294 <0,79 158 64,4 <0,11 

 

230 

 

Mn 

Ppm 

Mo 

Ppm 

Na 

ppm 

Ni 

ppm 

Sr 

ppm 

Th 

ppm 

Ti 

ppm 

V 

ppm 

Y 

ppm 

Zn 

ppm 

Zr 

ppm 

50,2 <1,16 516 16,2 0,91 <1,89 46,2 <1,71 2,69 44,2 

 

<0,44 

 

 

 

Tabela V.8 - Composição química do pó de sílica obtido por calcinação a 700ºC da casca de 

arroz purificada e determinada por ICP. 

Al 

Ppm 

As 

ppm 

Ba 

Ppm 

Be 

ppm 

Bi 

ppm 

Ca 

ppm 

Cd 

ppm 

Co 

ppm 

Cr 

ppm 

Cu 

ppm 

Fe 

ppm 

K 

ppm 

Li 

ppm 

Mg 

ppm 

Mn 

Ppm 

358 

 

<5,16 

 

1,41 

 

<0,07 

 

<5,79 

 

152 

 

<0,79 

 

 

<0,90 

 

 

<0,77 

 

 

<0,48 

 

59,5 

 

47,0 

 

<0,11 

 

64,4 

 

48,8 

 

Mo 

ppm 

Na 

Ppm 

Ni 

Ppm 

Pb 

ppm 

Sb 

ppm 

Sc 

ppm 

Sr 

ppm 

Th 

ppm 

Ti 

ppm 

V 

ppm 

Y 

ppm 

Zn 

ppm 

Zr 

ppm 

  

 

<1,16 

 

 

19,8 

 

 

<2,49 

 

 

<6,41 

 

 

<4,60 

 

 

0,11 

 

 

0,52 

 

 

<1,89 

 

 

26,2 

 

 

<1,71 

 

 

<0,37 

 

 

106 

 

 

<0,44 
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A sílica, obtida da casca de arroz, tratada quimicamente e calcinada a 700ºC, apresenta 

alguns elementos de impurezas adicionais, quando comparado com a sílica obtida da casca de 

arroz calcinada a 550ºC. Esses elementos adicionais são Co, Cr, Cu, Pb, Sb,Sc, que se 

encontram na faixa de ppm (partes por milhão) e que, provavelmente, não foram detectados 

na sílica obtida pela casca de arroz calcinada a 550ºC porque estavam presentes em um teor 

abaixo do limite de detecção. Nota-se uma significativa diminuição de algumas impurezas 

metálicas presentes na sílica calcinada a 700ºC (Tabela V8) se comparada com a sílica 

calcinada a 550ºC (Tabela V.7), destacando-se o teor de Fe, Ca, Mg e Na.   

 As análises químicas das Tabelas V.7 e V.8 revelaram percentuais de SiO2 bem 

próximos aos encontrados por Liou (2004), Souza et al. (2000) e Della et al. (2001). Nota-se, 

então, que o teor de sílica obtido está muito próximo aos valores encontrados na literatura, tal 

como, o percentual dos outros elementos estão dentro da média obtida em trabalhos de 

pesquisa (Liou, 2004; Souza et al., 2000; Della et al. 2001; Yalçin et al., 2001). Dentre os 

metais detectados, K, Ca são indesejáveis em materiais refratários, uma vez que são  

considerados fundentes e formadores de fase vítrea, pois tendem a diminuir o ponto de fusão 

(Della et al., 2001; Callister, 2002). Segundo Liou (2004), as impurezas metálicas interferem 

na qualidade da sílica obtida a partir da casca de arroz. Portanto, é necessário, o tratamento 

químico da casca de arroz com uma solução ácida apropriada, capaz de diminuir efetivamente 

o teor de impurezas e obter uma sílica altamente purificada.  

Segundo Della et al. (2001), a sílica presente na casca de arroz está concentrada 

primeiramente dentro da epiderme externa em direção ao meio da estrutura da casca, porém, 

uma pequena, mas significante quantidade de sílica reside dentro da epiderme interna, 

adjacente ao grão de arroz. 

Considerando, que a fase predominante seja óxido de silício, os outros elementos 

detectados, pela análise química, devem estar presentes sob forma de solução sólida, devido 

aos baixos teores (na faixa de ppm). Estes resultados indicam que a matéria-prima em análise, 

neste trabalho, apresenta composição química favorável à produção de refratários de alumino-

silicato, como mulita. 
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5.1.2 – Análise de Área Específica e Estruturas de Poros 
 

As Tabelas V.9 e V.10 mostram, principalmente, os resultados das áreas específicas e 

as estruturas de poros do pó de sílica obtido por calcinação da casca de arroz a 550 e 700ºC, 

respectivamente, essas análises foram obtidas por B.E.T. (Brunauer-Emmet-Teller). 

As áreas de superfícies específicas de 216m²/g, 317m²/g para as sílicas calcinadas a 

550 e 700ºC, respectivamente, mostradas nas Tabelas V.9 e V.10 estão de acordo com os 

valores encontrados na literatura como mostrado na Tabela V.11. Pode-se perceber, através da 

Tabela V.11, que a sílica obtida por calcinação da palha de arroz purificada a 550ºC e 700ºC, 

apresentou os menores valores de diâmetro médio de partícula, se comparado com os dados 

encontrados na literatura.   

A sílica obtida a partir da calcinação da casca de arroz é um material altamente poroso 

com grande área de superfície específica. Todas as referências citadas na Tabela V.11 

obtiveram a sílica a partir do tratamento químico e térmico da casca de arroz. 

Segundo Liou (2004), a maior contribuição para o aumento da área de superfície 

específica é a separação de matéria orgânica durante a decomposição térmica, conduzindo a 

uma estrutura altamente porosa. Geralmente, ocorre o decréscimo da área superficial do pó de 

sílica com o aumento da temperatura de calcinação da casca de arroz. Esse decréscimo está 

relacionado com o fato das superfícies das partículas sofrerem fusão e se agregarem (Della et 

al., 2001). As impurezas alcalinas também contribuem para agregação de partículas durante o 

aquecimento da matéria orgânica da casca (Souza et al., 2000). Mas o que se pôde perceber 

(Tabela V.10 e V.11) é que a sílica obtida a uma temperatura de calcinação maior (700ºC) 

apresentou uma área de superfície específica considerável. Provavelmente, isto se deve à 

maior perda de matéria orgânica durante a decomposição térmica, considerando que a 

temperatura de 700ºC não contribuiu fortemente para a agregação das partículas, uma vez que 

nesse tratamento térmico não houve patamar. 
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Tabela V.9 – Resultados dos parâmetros superficiais do pó de sílica obtida a partir da casca de 

arroz tratada quimicamente e calcinada a 550ºC, 2h. 

BET 

Densidade (g/cm3) 1,9 

Superfície específica (m2/g) 216 

Volume total dos poros (cm3/g) 0,3 

Diâmetro médio (Å) 56 

Volume dos microporos (m3/g) 0,09 

Área dos microporos (m2/g) 263 

 

Tabela V.10 – Resultados dos parâmetros superficiais do pó de sílica obtida a partir da casca 

de arroz tratada quimicamente e calcinada a 700ºC, sem patamar. 

BET 

Densidade (g/cm3) 1,9 

Sup. específica (m2/g) 317 

Volume total dos poros (cm3/g) 0,37 

Diâmetro médio (Å) 46 

Volume dos microporos (m3/g) 0,135 

Área dos microporos (m2/g) 384  
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Tabela V.11 – Comparação entre o teor de pureza, área superficial e diâmetro médio de 

partícula com dados encontrados na literatura. 

Referência Tratamento 

Térmico 
oC 

Patamar 

 

(h) 

Teor de 

Pureza 

% 

Área 

Superfícial 

(m²/g) 

Diâmetro Médio 

de Partícula 

(µm) 

 

Atual trabalho 

 

 

550 

 

4 

 

99,8 

 

216,2 

 

5,6.10-3 

 

Atual trabalho 

 

 

700 

 

- 

 

99,9 

 

317,4 

 

4,6.10-3 

 

Della et 

al.(2001) 

 

500 

 

1,5 

 

97,87 

 

177 

 

4.101 

 

Souza et 

al.(1999) 

 

500 

 

2 

 

99 

 

200 

 

1.10-1 

 

Souza et 

al.(2000) 

 

550 

 

2 

 

99,7 

 

480 

 

6.10-1 

 

Yalçin et 

al.(2001) 

 

600 

 

4 

 

99,66 

 

321 

 

3.10-2 

 

Liou et 

al.(2004) 

 

727 

 

- 

 

99,7 

 

235 

 

6.10-2 
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5.1.3- Análise Estrutural 
 

As Figuras 5.32 e 5.33 mostram os difratogramas de raios-X das sílicas obtidas a partir 

da calcinação da casca de arroz purificada, à temperatura de 550ºC (2h) e 700ºC (sem 

patamar), respectivamente, que estão de acordo com a literatura. Pode-se observar que essas 

sílicas possuem estruturas amorfas. Muitos autores têm concluído que a casca de arroz é 

excelente fonte de obtenção de sílica amorfa (Souza et al., 2000,Yalçin et al., 2001; Della et 

al., 2001; Liou, 2004). 

Segundo Della et al.(2001), a presença de sílica amorfa ou cristalina está diretamente 

ligada à temperatura e ao método de obtenção da mesma. Quando a temperatura de tratamento 

térmico da casca de arroz é baixa ou quando o tempo de exposição da mesma a altas 

temperaturas é pequeno a sílica resultante é predominantemente amorfa. 
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Fig.5.32– Difratograma de raios-X de sílica obtida da calcinação da casca de arroz (550ºC). 
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Fig.5.33– Difratograma de raios-X de sílica obtida da calcinação da casca de arroz (700ºC). 

 

A Figura 5.34 mostra o difratograma de raios-X da alumina-α que está de acordo com 

a literatura. 
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Fig. 5.34 - Difratograma de raios-X de alumina-α. 
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 5.1.4 – Análise Termogravimétrica  
 

Realizaram-se as análises termogravimétricas das sílicas calcinadas a 550ºC e 700ºC, 

para se constatar a eventual perda de massa durante o processo de sinterização, o que poderia 

causar um erro na proporção da mistura e, consequentemente, comprometimento na síntese da 

mulita. 

 A análise termogravimétrica da casca de arroz tratada quimicamente foi realizada, 

com o propósito de verificar o comportamento desse material, para se decidir a temperatura 

final de calcinação da mesma, para a obtenção da sílica. 

A Figura 5.35 mostra uma análise de TGA feita para a casca de arroz tratada 

quimicamente. Esta análise foi realizada sob as mesmas condições da análise de TGA do pó 

de sílica. Constatou-se que entre 40ºC e 100ºC ocorreu uma perda de massa em torno de 

3,6%. Entre 260ºC e 365ºC houve a maior perda de massa de 52,64%. Essa perda de massa 

ocorreu rapidamente. Entre 380ºC e 600ºC ocorreu uma perda de massa de 25,26%. Portanto, 

houve uma perda de 81,5% do total de massa, resultando uma perda de 6,83mg e como 

produto final sílica e impurezas metálicas . A partir de 600ºC a casca de arroz se estabiliza.  

Liou (2004) também observou essa perda de massa que ocorre na casca de arroz, 

durante a calcinação, desde a temperatura de 127ºC a 627ºC, e verificou dois estágios da 

decomposição da casca de arroz. Atribuindo o primeiro estágio de decomposição à perda de 

compostos voláteis seguida pela decomposição da celulose e lignina para a formação da sílica. 

O segundo estágio da perda de massa é atribuído a maior oxidação do carbono para formar 

mais espécies voláteis. Segundo Yalçin et al.(2001), essa perda de massa, que ocorre durante 

o período da calcinação, ocorre até 600ºC, resultando em uma perda total de 78% em peso, 

um resultado bem próximo ao encontrado no trabalho atual. Atribuiu essa perda de massa à 

perda de água e CO2.  

A análise de TGA da Figura 5.35 mostra que é interessante a calcinação da casca de 

arroz, desde a temperatura ambiente até 600ºC. Pois, tem-se a certeza de que ocorreu a 

eliminação de quase a totalidade das substâncias voláteis, resultando em uma sílica ainda mais 

pura.  
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Fig.5.35- TGA da casca de arroz tratada quimicamente. 

 

A Figura 5.36 mostra o resultado da análise de termogravimetria da sílica obtida pelo 

processo de calcinação da casca de arroz a 550ºC. Esta análise foi realizada desde a 

temperatura ambiente até 1286ºC, por aproximadamente 1 hora, em um cadinho de alumina, 

ao ar. A partir dessa análise (Figura 5.35), constatou-se que entre 28ºC e 117ºC na curva da 

análise termogravimétrica (TGA) tem-se uma perda de massa de 1,8%, e essa perda pode ser 

atribuída basicamente à eliminação de água adsorvida superficialmente. Entre 228ºC e 1280ºC 

houve uma perda contínua de massa de 2,6%, podendo-se atribuir essa perda de massa à 

eliminação de materiais voláteis. Ocorrendo uma perda de 4,4% do total de massa, resultando 

uma perda de 0,32mg. Esse mesmo comportamento foi observado por Della et al. (2001). 
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Fig.5.36– TGA do pó de sílica obtida da casca de arroz calcinada à 550ºC por 2h. 

 

A Figura 5.37 mostra o resultado da análise termogravimétrica da sílica obtida a partir 

da calcinação da casca de arroz a 700ºC. A amostra foi aquecida até 1400ºC, 20º/min, em um 

patamar de 1350ºC por 10 min, ao ar. Pode-se perceber através da Figura 5.37 que entre 17ºC 

e 107ºC, na curva da análise termogravimétrica (TGA), tem-se uma perda brusca de massa de 

10,71% que equivale a uma perda de massa considerável de 0,686mg. Provavelmente, esta 

perda brusca de massa, pode ser atribuída a perda de água adsorvida fisicamente nas 

superfícies das partículas do pó. Entre 107ºC e 1294ºC houve uma perda contínua de massa de 

3,02% (0,193mg). A partir da temperatura de aproximadamente 1295ºC houve um aparente 

ganho de massa de 0,42%, mas que deve ser atribuído a algum ruído do equipamento. 

Ocorrendo uma perda de 13,73% do total de massa, resultando uma perda total de 0,879mg. 

Pode-se perceber que a partir de aproximadamente 1300ºC houve uma estabilização da 

variação de massa. 
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Fig.5.37 –TGA do pó de sílica obtida da casca de arroz tratada quimicamente e calcinada a 

700ºC, sem patamar. 

 

A partir das Figuras 5.36, 5.37, permite-se verificar que houve perda de massa da 

temperatura ambiente até aproximadamente 100ºC, que corresponde, possivelmente, a uma 

perda de água adsorvida nas superfícies das partículas. Esse fato mostra que seria sempre 

necessário, antes de se pesar a sílica, deixá-la em uma estufa para que ocorra a perda da água 

anteriormente adsorvida. Esse simples procedimento evitaria o erro durante a pesagem e um 

eventual desequilíbrio das proporções da mistura dos pós Al2O3 e SiO2, que ocorreria durante 

o processo de sinterização pela perda de massa (água adsorvida). Esse fato poderia 

comprometer todo o processo de síntese da mulita, uma vez que a mulita aparece somente 

numa faixa estreita de solução sólida estável, que corresponde a 71,8 a 74% em peso de 

alumina, abaixo de 1753ºC (Aksay et al., 1975). 

 

5.2 - Processos de Obtenção da Mulita por Sinterização da Mistura dos Pós 

de Alumina-α e Sílica  
 

A produção da mulita a partir do processo de sinterização da mistura dos pós alumina-

α e sílica, em proporção equivalente a faixa de composição da mulita (3Al2O3.2SiO2 a 

2Al2O3.SiO2), foi realizada através de quatro processos, com o propósito de buscar a 
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otimização do processo de síntese pela completa mulitização. Os processos de sínteses foram 

classificados como 1o, 2º, 3º e 4º processo, como se segue: 

1º ) Utilizou-se pós de alumina-α e sílica obtida a partir da casca de arroz purificada e 

calcinada a 550ºC, 2h. Os pós foram devidamente pesados na proporção que abrangia toda a 

faixa de composição da mulita de 3Al2O3.2SiO2 a 2Al2O3.SiO2. Os pós de sílica e alumina-α 

devidamente pesados foram misturados mecanicamente por trabalho manual, em seguida essa 

mistura foi depositada no misturador, em um período de aproximadamente 6h, a fim de 

alcançar a máxima homogeneização. Foram produzidas 5 pastilhas para cada lote, todas as 

pastilhas de aproximadamente 1g cada, foram produzidas por prensagem a 1200MPa por 5s 

no laboratório do CDTN, utilizando a prensa hidráulica uniaxial, de dupla ação, com 

capacidade máxima de 10 toneladas. A sinterização foi realizada em forno resistivo, tipo 

mufla, com resistências de aquecimento de dissiliceto de molibdênio (MoSi2), com 

temperatura nominal, máxima de trabalho de 1700ºC. O patamar de sinterização foi a 

temperatura de 1650ºC por 4h, ao ar e a taxa de aquecimento foi de 3ºC/min. Após esse 

patamar o forno foi desligado e resfriado naturalmente.  

Em todos os processos de sínteses as prensagens utilizadas foram realizadas com o 

mesmo equipamento e com a mesma intensidade. As sinterizações foram realizadas no 

mesmo patamar e forno. 

 

2º) As amostras, já sinterizadas pertencentes aos lotes do processo A foram 

ressinterizadas a 1650ºC por mais 4 horas. Esse procedimento visou analisar o fator tempo de 

sinterização no comportamento de mulitização desse material. 

 

3º) Nesse processo de síntese de mulita, buscou-se melhorar alguns parâmetros, tais 

como: homogeneização, pesagem, material precursor. Antes da pesagem, o pó de sílica foi 

mantido na estufa a 120ºC, por aproximadamente 24h e foi retirado no momento da pesagem. 

Fez-se a pesagem obedecendo às proporções correspondentes a percentagem em peso de 71,8 

de alumina: 28,2 de sílica (3Al2O3.2SiO2) para 5g de material. Nesse processo foi utilizada a 

sílica obtida da casca de arroz tratada quimicamente e calcinada a 700ºC, devido a sua maior 

área superficial. Após a pesagem o material foi homogeneizado no moinho de disco orbital de 

alumina por 30minutos e depositado em cadinhos de alumina, levados ao forno resistivo, para 

a calcinação a 1100ºC, por 4horas. Em seqüência, o material foi novamente homogeneizado, 

no moinho de disco orbital de alumina, por 30 minutos, para a quebra de eventuais 

aglomerados e aumentar o contato entre as partículas dos pós. Foram produzidas 5 pastilhas 
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para cada lote, todas as pastilhas de aproximadamente 1g cada. Essas pastilhas foram 

produzidas por prensagem a 1200MPa, por 5s e o patamar de sinterização foi a temperatura de 

1650ºC, por 4h, ao ar com taxa de aquecimento de 3ºC/min. 

Nessa etapa também foram utilizadas as pastilhas resultantes da ressinterização a 

1650ºC, por 4horas, ao ar, do processo B de síntese. Buscando-se aumentar o teor de 

mulitização, as pastilhas foram ressinterizadas por mais 4h, a 1650ºC, totalizando 12h de 

sinterização.  

 

4º ) Utilizou-se pós de alumina-α e sílica obtida a partir da casca de arroz purificada e 

calcinada a 700ºC. Os pós foram misturados numa proporção que abrangia a faixa de 

composição da mulita de 3Al2O3.2SiO2 a 2Al2O3.SiO2, Essas amostras foram preparadas 

através da mesma metodologia do terceiro processo de síntese (processo C), a diferença foi 

apenas a adição de 2% em peso de sementes de mulita em formato tipo agulha (whiskers), na 

composição 1,64Al2O3.SiO2, esta metodologia foi proposta por Sacks et al. (1997). 

 

5.3 - Caracterização dos Corpos Cerâmicos Obtidos no Primeiro Processo 

de Síntese 

 
Iniciou-se a preparação dos materiais para a síntese de mulita através das misturas dos 

pós de alumina-α e sílica obtida a partir da casca de arroz purificada e calcinada a 550ºC. Os 

pós foram misturados numa proporção que abrangia toda a faixa de composição da mulita de 

3Al2O3.2SiO2 a 2Al2O3.SiO2, conforme a Tabela V.12 e conforme descrito anteriormente. 
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Tabela V.12 – Valores de “x”, percentagem molar e em peso de Al2O3 e relação Al2O3:SiO2 

das composições iniciais destinadas à síntese de mulita.. 

Amostra 
(x) 

Inicial 

Al2O3 (% molar) 

Inicial 

Al2O3 (% peso) 

Inicial 

Al2O3:SiO2 

Inicial 

A 0,25 60 71,8 

 

3:2 

 

B 0,3 62,1 73,6 

 

1,64:1 

 

C 0,35 64,4 75,5 

 

1,81:1 

 

D 0,4 66,7 77,3 

 

2:1 

 

 

Segundo Cameron (1977), uma mulita com m=60% e x=0,25 corresponde a uma 

mulita 3:2. Para m=66,7% e x = 0,4, seria a mulita 2:1. Portanto, as mulitas presentes nessa 

faixa de composição 3:2 e 2:1, apresentam “m” variando de 60% até 66,7% e, x variando de 

0,25 até 0,40. 

A mulita, mais comumente produzida a partir da reação no estado sólido dos pós 

alumina-α e sílica, é a mulita de composição 3Al2O3.2SiO2 (mulita 3:2), conforme dados da 

literatura. A mulita presente nessa composição (3Al2O3.2SiO2) tem sido muito estudada, com 

relação ao método de síntese, comportamento térmico, propriedade mecânica (Yu et al, 1998).   

A metodologia aqui utilizada é pouco descrita na literatura, podendo-se citar como 

exemplo: o trabalho de Souza et al.(1999), no qual a casca de arroz também foi utilizada 

como fonte de sílica. Mas a fonte de alumina não foi igual a utilizada nesse trabalho, uma vez 

que esses autores utilizaram hidróxido de alumínio como fonte de alumina-γ. A alumina-γ, 

segundo a literatura, é mais reativa que a alumina-α.   
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5.3.1 – Parâmetros de Rede dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 
Sinterização  
 

Os resultados dos valores dos parâmetros de rede, volume, percentagem molar antes e 

após o processo de sinterização e relação Al2O3.SiO2 estão listados na Tabela V.13. A 

concentração molar “m” de Al2O3 foi calculada através da equação (3.13) usando o valor por 

parâmetro “a” de cada amostra. 

Segundo dados da literatura, a dimensão do parâmetro de rede “a” da mulita presente 

na faixa de composição 3Al2O3.2SiO2 e 2Al2O3.SiO2, varia de 7,54 a 7,58Å, repectivamente. 

As dimensões dos parâmetros “b” e “c” assumem valores próximos a 7,69 e 2,88Å, 

respectivamente (Cameron, 1977). Pode-se perceber, através da Tabela V.13, que as 

dimensões dos parâmetros de rede “a” não estão dentro da faixa de valores comumente 

encontrados para a mulita. Isto pode ser comprovado pelos valores de percentagens molar 

calculado a partir desses parâmetros. Mas, pelos difratogramas das Figuras 5.38 a 5.41 e 

através da Tabela V.14, pode-se notar que os corpos cerâmicos produzidos contêm mulita em 

suas estruturas.  Portanto, ocorreu uma divergência entre os resultados encontrados pela 

análise de DRX (qualitativa e quantitiva) e as dimensões do parâmetro de rede “a”. Esta 

divergência pode ser facilmente explicada, pelo fato das baixas intensidades dos picos de 

difração de raios-X, presentes nas Figuras 5.38 a 5.41, conduzirem a maiores erros de 

medidas. 
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Tabela V.13 – Percentagem molar de alumina dos corpos cerâmicos verdes, dimensões dos 

parâmetros de rede e volume dos corpos sinterizados a 1650ºC, por 4h. 

Amostra 
Al2O3 

(%molar)  
Verde 

a(Å) b(Å) c(Å) V(Å³) 

 
A 
 

60 7,446 
(0,005) 

7,668 
(0,004) 

2,882 
(0,004) 164,5 

 
B 
 

62,1 7,514 
(0,009) 

7,682 
(0,005) 

2,892 
(0,004) 166,9 

 
C 
 

64,4 7,508 
(0,016) 

7,682 
(0,009) 

2,885 
(1,94) 166,4 

 
D 
 

66,7 7,481 
(0,014) 

7,677 
(0,013) 

2,884 
(0,009) 165,6 

 
 

5.3.2 - Caracterização de Fases dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 
Sinterização 

 

As amostras, cujos resultados estão mostrados na Tabela V.13, foram caracterizadas 

por difração de raios-X. Pode-se perceber, pela presença de alumina-α e cristobalita nos 

difratogramas das Figuras 5.38 a 5.41, que não houve mulitização completa, apesar dos 

valores de percentagens em peso dos pós de alumina e sílica, contidos na mistura inicial, 

estarem na faixa de composição de formação da mulita (3Al2O3.2SiO2 a 2 Al2O3.SiO2). Este 

fato pode também ser comprovado pela quantificação das fases presentes nesses corpos 

cerâmicos, mostrados na Tabela V.14, a qual se permite perceber que as fases predominantes 

nestas amostras são coríndon e cristobalita (>30% em peso). Possivelmente, os fatores: 

temperatura, tempo de sinterização e processo de homogeneização interferiu nos resultados de 

síntese desse material cerâmico. Buscou-se a otimização desse processo através da 
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modificação desses fatores que serão discutidos nos processos subseqüentes de síntese do 

material em questão. 

Segundo Ghate et al. (1972), misturas de sílica amorfa e alumina em sua forma 

alumina-α não reagem rapidamente para formar mulita, pois após o processo de sinterização a 

mulita formada sempre apresenta uma fase residual de coríndon (alumina-α). Eles propõem o 

uso de alumina-γ (estrutura de defeito tipo espinélio) e sílica amorfa para a síntese de mulita 

de alta pureza e granulação fina. 

 Pode-se considerar também que o mecanismo de mulitização é altamente dependente 

da escala de homogeneidade química da mistura de pós de alumina-α e sílica. Precursores 

amorfos monofásicos, nos quais a escala de homogeneidade química está na escala atômica, e 

a formação de mulita ocorre próxima a 1000ºC. Um dos parâmetros que também pode ser 

otimizado, para o processo de mulitização, é a densidade dos corpos compactados antes da 

mulitização. Pois, acredita-se que uma melhoria deste parâmetro auxilia a mulitização, devido 

ao controle da nucleação e da reação interfacial entre as partículas dos pós, pelo o aumento do 

contato entre elas. (Wang et al., 1992). 
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Fig. 5.38 – Difratograma de raios-X do corpo cerâmico referente à amostra A. Considere: M–

Mulita, A-Alumina, C-Cristobalita, Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig 5.39- Difratograma de raios-X do corpo cerâmico referente à amostra B.  Considere: M –

Mulita, A-Alumina, C –Cristobalita, Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.40 - Difratograma de raios-X do corpo cerâmico referente à amostra C . Considere: M – 

mulita, A- Alumina, C-Cristobalita, Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.41 – Difratograma de raios-X do corpo cerâmico referente à amostra D. Considere: M-

Mulita, A-Alumina, C-Cristobalita, Si-Silício adicionado como padrão interno. 

 

Tabela V.14 – Valores de percentagem em peso das fases presentes nos corpos cerâmicos 

produzidos por sinterização a 1650ºC, 4h. 

Fase cristalina identificada 
Amostra Predominante 

(>30%) 
Menor 
(<20%) 

A Coríndon 
Cristobalita 

 
Mulita 

 
 

B Coríndon 
Cristobalita 

 
Mulita 

 
 

C Coríndon 
Cristobalita 

 
Mulita 

 
 

D Coríndon 
Cristobalita 

 
Mulita 
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5.3.3 – Medida de Densidade dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 

Sinterização 
 

As medidas das densidades verdes foram realizadas através do método geométrico e as 

densidades dos corpos cerâmicos compostos por alumina-cristobalita-mulita (compósitos) 

após a sinterização foram realizadas pelo método de Arquimedes.  

Os resultados dessas medidas são apresentados na Tabela V.15 e mostram a 

densificação dos corpos cerâmicos compostos por alumina-cristobalita-mulita (compósitos) 

antes e após o processo de sinterização. 

Pode-se perceber, através da Tabela V.15, que houve certa melhoria no processo de 

densificação após o processo de sinterização. A amostra D que possui a maior percentagem 

inicial molar de alumina (66,7% molar) apresentou a mais alta densidade (3g/cm³) após o 

processo de sinterização a 1650ºC, por 4horas. 

 

Tabela V.15 – Valores de percentagem molar de Al2O3 e os valores das densidade dos corpos 

cerâmicos verdes e sinterizados a 1650ºC, 4h. 

Amostra 
Al2O3 

(%molar) 
Verde 

D.Geom 
Verde 
(g/cm³) 

D.Emp 
Sinter. 
(g/cm³) 

A 60 2,44 
 

2,83 
 

B 62,1 2,43 
 

2,93 
 

C 64,4 2,42 
 

2,83 
 

D 66,7 2,45 
 

3,0 
 

 

 

Buscou-se obter um bom resultado de densificação antes do processo de sinterização, 

pois uma densidade alta e uniforme dos corpos compactados antes do processo de 

sinterização, frequentemente guia a uma microestrutura de cerâmicas sinterizadas mais 

refinada, como tamanhos de grãos menores e redução nos tamanhos de poros residuais (Wang 

et al., 1992). 
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Frequentemente relata-se, na literatura, altas densidades de corpos cerâmicos de mulita 

pela técnica que envolve sinterização por fluxo transiente viscoso de microcompositos, 

consistindo de partículas de alumina cobertas com uma camada de sílica amorfa. Entre estes 

estudos pode-se citar alguns trabalhos relevantes à pesquisa, tal como: Wang et al.(1992). 

Esses autores estudaram a formação de mulita a partir de partículas de pó de alumina-α 

recobertas por camada de sílica amorfa pelo processo de sinterização por fluxo transiente 

viscoso. Constataram que ocorreu uma diminuição na temperatura de cristalização (processo 

pelo qual a sílica amorfa se transforma em cristobalita) das camadas de sílica amorfa, sobre as 

partículas do pó de alumina-α e na temperatura de mulitização dos materiais altamente 

empacotados. A densificação alcançada após o processo de sinterização transiente é devido ao 

fluxo viscoso da sílica amorfa. Sacks et al. (1997) alcançaram cerâmicas densas por 

sinterização de partículas de alumina-α recobertas com uma sílica amorfa à 1600oC. Bartch et 

al. (1999) reduziram cerca de 300ºC a temperatura de processamento de cerâmica utilizando 

partículas de alumina-γ, em vez de alumina-α, e recobertas com uma camada de sílica amorfa. 

Afirmaram que a otimização no processo de densificação às temperaturas menores é devido 

ao fluxo transiente viscoso de sílica amorfa.  

Ivankovic et al. (2003), através de precursores de géis difásicos com o uso de 

alcóxidos como fonte de sílica, obtiveram corpos cerâmicos de mulita com densidades 

elevadas, próximas a 100% da densidade teórica da mulita, para sinterização a 1650ºC, por 

2horas. 

 

5.4– Caracterização dos Corpos Cerâmicos Obtidos no Segundo Processo 

de Síntese 
 

Amostras pertencentes aos lotes do primeiro processo de síntese, já sinterizadas a 

1650ºC, por 4horas, foram ressinterizadas a 1650ºC, por mais 4horas. Esse procedimento 

visou analisar o fator tempo de sinterização no comportamento de mulitização desse material, 

uma vez que as amostras apresentaram uma mulitização incompleta, como pôde ser percebido 

pelos difratogramas das Figuras 5.38 a 5.41 e pelos resultados da quantificação de fases 

mostrados na Tabela V.14. 
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5.4.1 – Parâmetros de Rede dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 

Ressinterização  
 

Os resultados dos valores dos parâmetros de rede, volume, percentagem molar antes e 

após o processo de ressinterização e relação Al2O3.SiO2 estão listados na Tabela V.16. 

Pode-se perceber, através da Tabela V.16, que as dimensões dos parâmetros de rede 

“a”, “b”, “c” das amostras E, F e H estão dentro da faixa de solução sólida de mulita (3:2-2:1), 

de acordo com a literatura (Cameron 1977; Schneider et al.1988; Fischer et al. 1996). 

Portanto, conclui-se que houve uma melhoria no processo de mulitização com o aumento no 

tempo de sinterização. Este fato também pode ser comprovado pelos valores de percentagem 

molar final, calculados pela equação (3.13) proposta por Fischer et al. (1996), indicando que 

mais alumina entrou em solução sólida para formar corpos cerâmicos de mulita. Este 

resultado está de acordo com o resuttado encontrado por Aramaki e Roy (1962) onde 

obtiveram mulitas com 61% molar de alumina a partir de composição inicial de mulita 2:1. 

Segundo Cameron (1977), as composições de mulitas formadas por reação no estado sólido 

são controladas por vários fatores, sendo os mais importantes a serem considerados: o tempo 

de sinterização, composição inicial, o tamanho dos grãos e a eficiência do processo de 

homogeneização dos pós. Composições iniciais com maiores teores de alumina necessitam de 

maiores temperaturas de sinterização, para se obter mulitas mais aluminosas. 
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Tabela V.16- Parâmetros de rede, volume celular, percentagem molar e relação Al2O3:SiO2 

dos corpos cerâmicos ressinterizados. 

Amostra a(Å) b(Å) c(Å) V(Å³) 
Al2O3 

(% molar) 
Ressinter. 

Al2O3:SiO2 

 
E 
 

7,55 
 (0,001) 

7,683 
(0,001) 

2,885 
(0,0005) 167,3 61, 5 

(±1,5) 
1,59:1 

3:2 -1,64:1 

 
F 
 

7,547 
(0,001) 

7,683 
(0,001) 

2,883 
(0,001) 167,2 61,0 

(±1,5) 
1,56:1 

3:2 – 1,64:1 

 
G 
 

7,499 
 (0,012) 

7,683 
(0,009) 

2,889 
(0005) 166,4 54,1 

(±1,5) 
1,18:1 

1,1:1-1,25:1 

 
H 
 

7,547 
(0,002) 

7,682 
(0,002) 

2,885 
(0,001) 167,3 61,0 

(±1,5) 
1,56:1 

3:2- 1,64:1 

 

 
 
 
 

5.4.2 - Caracterização de Fases dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 
Ressinterização 
 

Os resultados das amostras caracterizadas por difração de raios-X foram mostradas na 

Tabela V.16. Para verificação de fases dos corpos cerâmicos ressinterizados a 1650ºC, foram 

efetuados difratogramas, pelo método do pó. Comparando os difratogramas das Figuras 5.38 a 

5.41 com os difratogramas das Figuras 5.42 a 5.45 pode-se verificar que nos últimos 

difratogramas a fase cristobalita não está mais presente, as intensidades dos picos de alumina 

diminuíram, enquanto as intensidades e os números dos picos de mulita aumentaram. Este 

fato também pode ser comprovado pela quantificação das fases presentes nas amostras 

ressinterizadas conforme a Tabela V.17 se comparada a Tabela V.14, na qual as fases 

dominantes eram coríndon e cristobalita. A partir de mais 4h de sinterização a 1650ºC a fase 

dominante passou a ser mulita (>30% peso). Através desta análise permite-se admitir que, 
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com o processo de ressinterização a 1650ºC por mais 4h, totalizando 8horas de sinterização, 

resultou na ativação do processo de interdifusão de íons Al+3 e Si+4 na rede, que se 

combinaram para formar mais mulita. De acordo com a literatura, esse processo é o segundo 

estágio de mulitização, uma vez que já existem cristais de mulita na amostra antes da 

ressinterização. Portanto, o processo de mulitização é dependente do tempo de sinterização.  
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Fig.5.42– Difratograma de raios-X da cerâmica mulita-alumina referente à amostra E. 

Considere: M-Mulita e A-Alumina, Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig. 5.43– Difratograma de raios-X da cerâmica mulita-alumina referente à amostra F. 

Considere: M-Mulita, A–Alumina, Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.44– Difratograma de raios-X da cerâmica mulita-alumina referente à amostra G. 

Considere: M- Mulita, A- Alumina, Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.45– Difratograma de raios-X da cerâmica mulita-alumina referente à amostra H. 

Considere: M- Mulita,  A- Alumina, Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Tabela V.17 - Valores de percentagem em peso das fases presentes nos corpos cerâmicos 

produzidos por ressinterização a 1650ºC, 4h. 

Fase cristalina identificada 
Amostra Predominante 

(>30%) 
Maior 

(<30%) 

E Mulita 
 

Coríndon 
 

F Mulita 
 

Coríndon 
 

G Mulita 
 

Coríndon 
 

H Mulita 
 

Coríndon 
 

 

 

 

 

5.4.3 – Medida de Densidade dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 

Ressinterização 
 

As medidas de densidades dos corpos cerâmicos de alumina-mulita (compósitos) após 

a ressinterização a 1650ºC, por 4horas foram realizadas pelo método de Arquimedes. Os 

resultados dessas medidas podem ser vistos através da Tabela V.18. 
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Tabela V.18 – Percentagem molar de Al2O3 e densidades dos corpos cerâmicos sinterizados e 

ressinterizados a 1650ºC, 4h. 

Amostra 
Al2O3 

(%molar) 
Ressinter. 

D.Emp. 
Sinter. 
(g/cm³) 

D.Emp. 
Ressinter. 

(g/cm³) 

E 61,5 
(±1,5) 

 
2,83 

 

 
2,86 

 

F 61,0 
(±1,5) 

 
2,93 

 

 
2,89 

 

G 54,1 
(±1,5) 

 
2,83 

 

 
2,79 

 

H 61,0 
(±1,5) 

 
3,0 

 

 
2,93 

 
 

 

Johnson et al. (1982) estudaram os efeitos do tempo e da temperatura sobre os corpos 

cerâmicos produzidos por sinterização a 1650ºC e 1700ºC, usando pós de Alumina-α e sílica 

(quartzo). Nesse processo de síntese de mulita, observaram o aparecimento de um líquido 

alumino-silicato que, sobre resfriamento suficientemente rápido, se solidifica e forma uma 

fase vítrea. A mulita se forma sobre as superfícies dos grãos de alumina e cresce por 

interdifusão de íons Al+3 e Si+4. A taxa de crescimento é afetada pela taxa, na qual os íons se 

difundem no líquido, que é afetada pela viscosidade do mesmo. Essa viscosidade depende da 

temperatura e da composição do líquido (presença de impurezas). Esses autores verificaram 

que, a temperatura de sinterização de 1650ºC, o crescimento dos grãos é mais rápido entre 8 e 

24 horas de sinterização, enquanto a 1700ºC, os grãos apresentaram um crescimento mais 

rápido antes das 8 horas de sinterização, mantendo-se aproximadamente fixos em tamanho 

após as 8h de sinterização.  

Pode-se constatar que o processo de ressinterização das amostras já sinterizadas 

durante o primeiro processo de síntese, por mais 4horas, a 1650ºC, totalizando um tempo de 

8horas de sinterização, nessa temperatura, não houve mudança significativa nos resultados das 

densidades, concordando, portanto, com os resultados encontrados por Johnson et al.(1982). 
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5.5 – Caracterização dos Corpos Cerâmicos Obtidos no Terceiro Processo  

de Síntese 

 
Nessa etapa foram produzidos corpos cerâmicos buscando melhorar alguns parâmetros 

experimentais como: homogeneização, pesagem, material precursor. Para isto, utilizou-se a 

sílica obtida pela calcinação a 700ºC da casca de arroz purificada, após a secagem na estufa a 

120ºC. A mistura foi homogeneizada no moinho de disco de alumina, por 30 min, antes e 

após o processo de calcinação a 1100ºC, por 4h, em forno resistivo. Posteriormente, a mistura 

foi sinterizada a 1650ºC, 4h, assim como descrito anteriormente. Buscou-se também verificar 

o teor de mulitização com o tempo de sinterização, utilizando amostras dos lotes do segundo 

processo de síntese, já ressinterizadas por 8h a 1650ºC, 4h. 

 

5.5.1 – Parâmetros de Rede dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 

Sinterização e Ressinterização  
 

Os resultados dos valores dos parâmetros de rede, volume, percentagem molar antes e 

após o processo de sinterização e ressinterização e relação Al2O3.SiO2 estão listados na 

Tabela V.18. 

A Tabela V.18 mostra que todas as amostras tiveram as dimensões de seus parâmetros 

de rede “a”, “b” e “c” na faixa de solução sólida de mulita de acordo com a literatura 

(Cameron, 1977; Fischer et al., 1996; Schneider et al., 1988). A amostra “I” obtida pela 

otimização do processo de homogeneização dos pós alumina-α e sílica e subsequente 

sinterização a 1650ºC, 4h, obteve-se um valor de 61,7 ± 1,5 % molar de alumina. O valor 

encontrado está, razoavelmente, de acordo com a fórmula química da mulita de composição 

entre 3Al2O3.2SiO2 (60%molar de Al2O3) e 1,64Al2O3.SiO2 (62,1 % molar de Al2O3). Tal 

resultado concorda com a proporção dos pós de alumina-α e sílica (3:2) estabelecida no 

processo de síntese desse material. Portanto, essa amostra apresentou a formação de mulita na 

faixa de solução sólida, que está de acordo com o campo de fase estável de mulita (3:2 a 

1,64:1), do diagrama de fases do sistema SiO2-Al2O3 proposto por Aksay e Pask (1975), 

Aramaki e Roy (1962).  

Entre as amostras ressinterizadas destaca-se a amostra L que sofreu um aumento 

significativo na dimensão do parâmetro de rede “a” (Tabela V.16 e Tabela V.19), indicando 

que maior teor de alumina entrou em solução sólida na mulita, formando mulita na faixa de 
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solução sólida comumente encontrada na literatura. Comparando as dimensões do parâmetro 

de rede (“a”) mostradas na Tabela V.16 com a Tabela V.19, percebe-se que as demais 

amostras obtidas por ressinterização a 1650ºC, 4h, totalizando um tempo de sinterização de 

12horas, não mostraram mudanças significativas nas dimensões de seus parâmetros de rede 

em relação às amostras ressinterizadas do segundo processo de síntese. Essas amostras 

permaneceram com a formação de mulita na faixa de solução sólida do campo de fase estável 

de mulita (3:2 - 1,64:1), do diagrama de fases do sistema SiO2-Al2O3 proposto por Aksay e 

Pask (1975), Aramaki e Roy (1962). 

Os resultados mostrados na Tabela V.19 concordam com os resultados de Schneider et 

al. (1993), que produziram mulita com fórmula química de composição Al2O3, 73,5% em 

peso, SiO2, 25,6% em peso, apresentando uma razão molar Al2O3/SiO2 próxima a 1,64 

(1,64Al2O3.SiO2). Segundo esses autores, pós de alta pureza promovem problemas, tais como: 

baixa atividade de sinterização (não formam fase líquida) e, portanto, espécies com baixa 

densidade. 
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V.19 - Parâmetros de rede, volume, percentagem molar de Al2O3 dos corpos verdes, 

sinterizados, ressinterizados e relação Al2O3:SiO2 dos corpos cerâmicos produzidos. 

Amostra 
Al2O3 

(%molar) 
Verde 

Al2O3 
(%molar) 

Sinter. 
a(Å) b(Å) c(Å) V(Å³) 

Al2O3 
(% molar) 
Ressinter. 

Al2O3:SiO2 

I 60 61,7 7,551 
(0,002) 

7,684 
(0,001) 

2,884 
(0,0009) 167,4 - 1,61:1 

3:2-1,64:1 

 
J* 
 

- 61,5 
(±1,5) 

7,552 
(0,001) 

7,678 
(0,001) 

2,884 
(0,0007) 167,2 61,8 

(±1,5) 
1,62:1 

3:2 -1,64:1 

 
K* 

 
- 61,0 

(±1,5) 
7,548 

(0,007) 
7,678 

(0,007) 
2,884 

(0,703) 167,1 61,2 
(±1,5) 

1,58:1 
3:2 – 1,64:1 

 
L* 

 
- 54,1 

(±1,5) 
7,555 

(0,002) 
7,686 

(0,001) 
2,883 

(0,0008) 167,4 62,2 
(±1,5) 

1,64:1 
3:2 – 1,81:1 

 
M* 

 
- 61,0 

(±1,5) 
7,549 

(0,001) 
7,682 

(0,001) 
2,884 

(0,0007) 167,2 61,3 
(±1,5) 

1,58:1 
3:2- 1,64:1 

* Amostras ressinterizadas por mais 4h, a temperatura de 1650ºC. 
 
 
 
5.5.2 - Caracterização de Fases dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 

Sinterização e Ressinterização 
 

As características das amostras que foram analisadas por difração quantitativa, 

qualitativa de raios-X foram mostradas na Tabela V.19. 

O difratograma da Figura 5.46 referente à amostra “I” mostra que houve uma intensa 

mulitização concordando com o resultado da difração quantitativa de raios-x da Tabela V.20, 

realizada no laboratório do CDTN. Portanto, pode-se perceber que o processo de síntese foi 

otimizado pela melhoria no processo de homogeneização. Esse resultado pode ser comparado 

ao primeiro processo de síntese, através do qual foram obtidas as fases coríndon e cristobalita 

(>30%) como fase predominante após sinterização, sendo que a fase mulita apareceu com 
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menos que 20% nos corpos sinterizados, como pôde ser percebido pela Tabela V.14. Esse 

resultado mostrado pela Tabela V.20 é próximo aos resultados de Schneider et al. (1993), que 

produziram corpos cerâmicos através da fusão de alumina e sílica acima de 2000ºC, 

apresentando em sua constituição, um teor >98% de mulita e em menor quantidade fases de 

alumina-α e fase vítrea. 

A Tabela V.20 e os difratogramas das Figuras 5.47 a 5.50 mostram que amostras 

obtidas por ressinterização por mais 4horas, a 1650ºC (amostras J, K, L, M), apresentaram 

uma maior mulitização (>75% em peso de mulita), se comparado aos resultados obtidos no 

segundo processo de síntese (>30% em peso de mulita) (Tabela V.17; Figuras 5.42 a 5.45). 

Pode-se, assim, afirmar que após 8 horas de sinterização o processo de mulitização é ainda 

mais ativado, permitindo obter corpos cerâmicos com maior predominância da fase mulita. 
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Fig.5.46–Difratograma de raios-X da cerâmica mulita referente à amostra I. Considere: M- 

Mulita e Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.47 - Difratograma de raios-X do corpo cerâmico referente à amostra J. Considere: M- 

Mulita e Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.48 Difratograma de raios-X do corpo cerâmico referente à amostra K. Considere: M- 

Mulita e Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig. 5.49 - Difratograma de raios-X do corpo cerâmico referente à amostra L. Considere: M- 

Mulita e Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.50 -  Difratograma de raios-X do corpo cerâmico referente à amostra M. Considere: M- 

Mulita e Si-Silício adicionado como padrão interno. 
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Tabela V.20 – Percentagem em peso das fases presentes na mulita produzida por sinterização 

a 1650ºC, 4h e ressinterização a 1650ºC (tempo total de sinterização:12h). 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

        *Amostras ressinterizadas por mais 4h, a temperatura de 1650ºC. 

 

 

5.5.3 – Medida de Densidade dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 

Sinterização e Ressinterização 
 

As pastilhas ressinterizadas já possuíam as medidas de suas densidades, por empuxo, 

após a primeira ressinterização (segundo processo de síntese). Assim, no terceiro processo de 

síntese, mediu-se apenas as suas densidades por empuxo após sua segunda ressinterização.  

Os resultados das densidades da pastilha antes e após a sinterização (1650ºC, 4h) e das 

pastilhas antes e após a segunda ressinterização são mostrados na Tabela V.21. O processo de 

densificação das amostras ressinterizadas pode ser comparado utilizando a Tabela V.21 com a 

Tabela V.18 , podendo perceber uma melhoria na densificação da amostra L, ressinterizada e 

que as demais amostras não apresentaram mudança significativa em suas densidades. Já a 

amostra I, resultante da mistura dos pós alumina-α e sílica, e subseqüente sinterização, não 

mostrou uma boa densificação. No primeiro processo de síntese, as amostras com 60% molar 

(inicial) de alumina, apresentaram uma densificação, após a sinterização, por volta de 

Fase Cristalina Identificada Amostra 
Predominante 

(>75%) 
Maior 

(<20%) 

I  
Mullita 

 
- 

J*  
Mullita 

 
Coríndon 

K*  
Mullita 

 
Coríndon 

L*  
Mullita 

 
Coríndon 

M*  
Mullita 

 
Coríndon 
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2,83g/cm³. Pode-se constatar uma diminuição significativa na densificação das mostras 

produzidas por este novo processo. Esta diminuição de densidade deve-se ao processo de 

calcinação (1100ºC, 4h) dos pós antes da sinterização (1650ºC, 4h). 

 

Tabela V.21 - Percentagem molar de Al2O3 e densidades dos corpos cerâmicos verdes, obtidos 

por sinterização a 1650ºC, 4h e ressinterização a 1650ºC, 4h (tempo total de sinterização: 

12h). 

Amostra 
Al2O3 

(%molar) 
Verde 

Al2O3 
(% molar) 

Sinter. 

Al2O3 
(%molar) 
Ressinter. 

D.(Geom) 
Verde 
(g/cm³) 

D.Emp. 
Sinter. 
(g/cm³) 

D.Emp. 
Ressinter. 

(g/cm³) 

I 
 

60 
 

61,7 
(±1,5) 

_ 2,1 - 
 

2,6 
 

J* 
 
- 

 
61,5 

(±1,5) 

 
61,8 

(±1,5) 

- 
 

 
2,86 

 

 
2,87 

 

K* 
 
- 

 
61,0 

(±1,5) 

 
61,2 

(±1,5) 

- 
 

 
2,89 

 
2,86 

L* 
 
- 

 
54,1 

(±1,5) 

 
62,2 

(±1,5) 

- 
 

 
2,79 

 

 
2,9 

 

M* 
 
- 

 
61,0 

(±1,5) 

 
61,3 

(±1,5) 

- 
 

 
2,93 

 

 
2,91 

 
* Amostras ressinterizadas por mais 4h, a temperatura de 1650ºC. 

 

A sinterização de mulita pura e estequiométrica é mais difícil, necessitando de 

sinterização assistida por pressão como prensagem isostática a quente para alcançar uma 

maior densificação. Vários relatos na literatura têm demonstrado claramente que pós 

precursores de mulita, cristalinos, calcinados precisam ou de prensagem isostática a quente ou 

temperaturas acima de 1650ºC para alcançar uma boa densidade. Necessita-se, também, 

controlar a composição e a microestrutura para maximizar o processo de densificação (Rani et 

al., 2001). 

Rani et al, (2001) estudaram o comportamento de densificação em mulitas puras 

obtidas por calcinação dos pós produzidos por processo sol-gel e subseqüente sinterização. A 

mais alta densidade alcançada apresentou o valor de 88,5% da densidade teórica, que foi 

obtida pelos pós calcinados a 600ºC e sinterizados a 1600ºC, por 3h. Estudaram o efeito do 

processo de calcinação dos pós sobre a densificação dos corpos cerâmicos de mulita. 
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Concluíram que quanto maior for a temperatura de calcinação, menor será a densidade 

alcançada após o processo de sinterização. Como exemplo: pós calcinados a 1100ºC 

apresentaram menos que 70% da densidade teórica após a sinterização. Isto pode ser 

facilmente compreendido, uma vez que para temperaturas de calcinação mais altas , ocorre o 

decréscimo rápido da área superficial dos pós, o que resulta no crescimento da partícula e 

formação de agregados.  

 

 

5.6 – Caracterização dos Corpos Cerâmicos Obtidos no Quarto Processo de 

Síntese 

 
Nesse processo os pós de alumina-α e sílica obtida a partir da casca de arroz calcinada 

a 700ºC, foram devidamente pesados numa proporção que abrangia a faixa de composição da 

mulita de 3Al2O3.2SiO2 a 2Al2O3.SiO2, conforme a Tabela V.22. Utilizou-se a mesma 

metodologia do terceiro processo de síntese, a diferença foi apenas a adição de 2% de 

sementes de mulita em formato tipo agulha (whisker), na composição 1,64Al2O3.SiO2, 

metodologia proposta por Sacks et al. (1997).  

Segundo Sacks et al.(1997), a completa mulitização e a evolução microestrutural 

foram alteradas, drasticamente, com a incorporação de 2% em peso de partículas finas de 

mulita (0,1µm). Os grãos das sementes adicionais de mulita cresceram antes dos demais 

grãos, fato que impediu o crescimento desses grãos e produziu uma microestrutura com 

tamanho de grãos menores. Este fato possibilitou a redução das distâncias de interdifusão 

catiônica, que é responsável pelo segundo estágio de mulitização, de forma que a mulitização 

foi completada a uma temperatura mais baixa (1400ºC, 2h em vez de 1600ºC). Essas menores 

distâncias de interdifusão catiônica também minimizaram a porosidade intragranular. Essa 

porosidade intragranular era muito comum nas amostras sem as sementes de mulita e 

aumentava devido às distâncias de interdifusão relativamente longas para completar a 

mulitização.  
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Tabela V.22 – Valores de “x”, percentagem molar e em peso de Al2O3 e relação Al2O3:SiO2 

das composições iniciais destinadas à síntese de mulita.. 

Amostra 
(x) 

 

Al2O3 

(%molar) 

Al2O3 

(%peso) 

Al2O3:SiO2 

 

N 0,25 60 71,8 

 

3:2 

 

O 0,4 66,7 77,27 

 

2:1 

 

P 0,3 62,1 73,6 

 

1,64:1 

 

Q* 0,3 62,1 73,6 

 

1,64:1 

 

*Amostra com acréscimo de 2% em peso de mulita em formato tipo agulha (whisker). 

 

 

5.6.1 – Parâmetros de Rede dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 

Sinterização 

 
Os resultados dos valores dos parâmetros de rede, volume, percentagem molar antes e 

após o processo de sinterização e relação Al2O3.SiO2 estão listados na Tabela V.23. 

A Tabela V.23 mostra que todas as amostras tiveram as dimensões de seus parâmetros 

de rede na faixa de solução sólida de mulita de acordo com a literatura (Cameron, 1977; 

Schneider et al., 1988; Fischer et al., 1996). Mesmo misturando os pós alumina-α e sílica na 

proporção da faixa de solução sólida de mulita (3:2 - 2:1), as amostras apresentaram a 

formação de mulita na faixa de solução sólida de 3:2 a 1,64, que está de acordo com o campo 

de fase estável de mulita do diagrama de fases do sistema SiO2-Al2O3, proposto por Aksay e 

Pask (1975), Aramaki e Roy (1962).  
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Os valores de percentagem molar de alumina presente na mulita, formada por 

sinterização a 1650ºC, por 4 horas, também estão de acordo com os valores encontrados por 

Saruhan et al. Esses autores obtiveram mulita, por sinterização, nessa mesma faixa de 

composição, com a razão Al2O3/SiO2, variando de 1,5 a 1,64.  

Pode-se perceber pela Tabela V.23 que não houve diferenças significativas entre as 

mulitas de composição inicial 1,64:1 sem a presença de semente de mulita para aquela com 

adição de 2% em peso de mulita, amostras P e Q, respectivamente. 

 

 

Tabela V.23 – Parâmetros de rede, volume celular, densidades (método de Arquimedes), 

percentagem molar de Al2O3 e relação Al2O3:SiO2. 

* Amostra com acréscimo de 2% em peso de mulita em formato tipo agulha (whisker). 

 

Mizuno et al.(1988), em seus estudos, observaram o comportamento de mulitização 

dos corpos sinterizados. Verificaram que os parâmetros de rede diminuíam e depois 

aumentavam na faixa de temperatura de 1250ºC a 1700ºC, de forma que a 1250ºC a mulita 

formada apresentava 63% molar (próxima a mulita 1,64:1), entre 1400 a 1500ºC a mulita 

formada apresentava 60% molar de alumina (mulita 3:2) e entre 1500 a 1700ºC a mulita 

formada continha 62% molar de alumina (mulita 1,64:1). Portanto, verificaram que a 

Amostra 

 
Al2O3 

(% molar) 
Verde 

a(Å) b(Å) c(Å) V(Å³) 

 
Al2O3 

(% molar) 
Sinter. 

Al2O3:SiO2 
Sinter. 

N 60 

 
7,528 

(0,003) 
 

 
7,663 

(0,003) 
 

2,874 
(0,002) 165,8 58,3  

(±1,5) 
1,4:1 

1,32:1 - 3:2 

O 66,7 

 
7,553 

(0,001) 
 

7,682 
(0,001) 

2,8846 
(0,0006) 167,4 61,9  

(±1,5) 
1,62:1 

3:2 - 1,64:1 

P 62,1 

 
7,543 

(0,001) 
 

7,690 
(0,001) 

2,8848 
(0,0005) 167,3 60,5 

 (±1,5) 
1,53:1 

3:2 - 1,64:1 

Q* 62,1 

 
7,544 

(0,001) 
 

7,673 
(0,001) 

2,8817 
(0,0005) 166,9 60,6 

 (±1,5) 
1,54:1 

3:2 - 1,64:1 
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composição química dos cristais de mulita muda com o desenvolvimento da mulitização, mas 

assim como nesse trabalho, as mulitas obtidas ficaram na faixa de solução sólida de mulita 

(3:2 a 1,64:1). 

 
 
5.6.2 - Caracterização de Fases dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 

Sinterização 

 
As características das amostras, que foram analisadas por difração de raios-X, foram 

mostradas na Tabela V.23.  

Pode-se perceber pelo difratograma da Figura 5.51 referente à amostra N e pela Tabela 

V.24 que houve uma mulitização completa, podendo considerá-la como mulita monofásica. 

Este fato permite-se considerar que a mulita próxima à mulita 3Al2O3.2SiO2 é a mulita mais 

propícia a ser formada por esta metodologia. Os difratogramas das Figuras 5.53 e 5.54 

mostram os resultados da síntese de mulita a partir das amostras “P” e “Q”, resultantes da 

mistura dos pós na proporção 1,64Al2O3.SiO2 sem adição de mulita e com adição de 2% de 

mulita, respectivamente. Esses difratogramas (Figuras 5.53 e 5.54) não mostram muitas 

diferenças entre eles, podendo perceber a presença de pequenos picos de alumina, 

concordando com o resultado da difração quantitativa de raios-X (Tabela V.23). 

O difratograma da Figura 5.52 mostra o resultado da síntese de um corpo cerâmico 

(mulita-alumina) a partir da amostra “O”, resultante da mistura dos pós, alumina-α e sílica, na 

proporção 2Al2O3.SiO2. A presença de picos de alumina, pouco maiores em relação aos 

difratogramas das Figuras 5.53 e 5.54, concorda com o resultado da difração quantitativa de 

raios-X (Tabela V.25). Esse resultado está de acordo com resultados encontrados por Kanka 

et al.(1994) que obtiveram mulita sinterizada de composição inicial 2Al2O3.SiO2, contendo 

fase adicional de alumina-α. Pode-se perceber que é difícil a síntese de mulita monofásica de 

razão molar Al2O3/SiO2 igual 2 a partir desta metodologia, considerando que a maioria dos 

dados presentes na literatura confirma a síntese dessas mulitas (2:1) a partir do método de 

fusão e resfriamento. Portanto, já se esperava a presença de alumina na mulita produzida a 

partir da mistura direta dos pós alumina-α e sílica de razão molar Al2O3/SiO2 igual 2, por 

sinterização. Contudo, estes resultados, se comparados aos resultados anteriores, foram 

melhores. 
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Traços de alumina-α podem ser considerados como um desequilíbrio e resultado de 

uma mistura não homogênea. Klug e Prochazka consideraram amostras com menos que 0,2% 

em peso de alumina-α e nenhuma fase vítrea como mulita monofásica. 

A mulita sintética que se cristaliza a partir da fusão, pode apresentar a composição 

variando de 57 a 71% molar de Al2O3 , dependendo da temperatura de cristalização e da taxa 

de resfriamento. Quanto mais alta for a taxa de resfriamento, maior será a obtenção de mulita 

mais aluminosas. Mulitas formadas por reação no estado sólido tem a composição, 

dependente da temperatura, numa faixa mais restrita (60 a 66%molar de Al2O3)        

(Cameron, 1977).  

Saruhan et al.(1994) produziram mulita numa faixa de composição de 72 a 78% em 

peso de alumina, pela técnica sol-gel, observaram que as amostras com baixo teor volumétrico 

de alumina apresentaram a formação de mulita monofásica, após a sinterização a 1650ºC, por 

2h. Enquanto as amostras com maiores teores volumétricos de alumina, após a sinterização a 

1650ºC, 2h, apresentaram alumina-α como segunda fase cristalina. À medida que a 

temperatura de sinterização foi aumentada para 1700, 1750, 1800ºC os valores de 

percentagem em peso de alumina-α (segunda fase) diminuíram para todas as composições, 

pela formação de mulita de composição mais rica em alumina.  

Portanto, pode-se perceber (Tabela V.24) que no nosso caso a amostra que apresentou 

maior teor de alumina-α como segunda fase cristalina (<10% coríndon), foi a que continha a 

maior quantidade de alumina-α presente no processo inicial de mistura (77,2% em peso de 

alumina-α), a amostra “O”. Este resultado concorda com os resultados obtidos por Saruhan et 

al.  

Ebadzabeh (2003), em seus estudos, afirma que em misturas de pós alumina-α e sílica 

em nível molecular (escala nm), a mulitização ocorre a uma temperatura mais baixa, enquanto 

na composição formada por partículas maiores (escala µm) são necessárias temperaturas mais 

altas para se alcançar a completa mulitização. Risbud et al. (1978) também estudaram o 

comportamento do sistema alumina-sílica com o tamanho de partícula dos pós utilizados para 

a síntese de mulita. Prepararam misturas de 60% em peso de alumina com três tamanhos 

médios de partículas (0,05µm, 8µm, 45µm) e as selaram em cadinhos de molibidênio. Estas 

amostras foram aquecidas, simultaneamente, a 1725ºC, por 1hora, mantidas por 96 horas, 

reaquecidas a 1855ºC, mantidas por 36 horas e resfriadas rapidamente até a temperatura 

ambiente, em atmosfera de gás hélio. Obteve-se mulita monofásica pela mistura que continha 

alumina com tamanho de partícula 0,05 e 8µm. Enquanto a amostra que continha a mistura 
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com tamanho de partícula de 45µm de alumina formou mulita mais alumina-α. Interpretaram 

os resultados em termos do fenômeno de difusão e de nucleação e crescimento.  

Pode-se considerar que nosso caso, para a temperatura de sinterização utilizada, o 

nosso sistema seria de grãos grosseiros, uma vez que não ocorre uma absorção completa da 

alumina-α para algumas amostras. Portanto, para alcançar essa absorção completa das 

partículas de alumina-α seria necessário temperaturas mais altas ou tempos mais longos de 

sinterização. Considerando que o segundo estágio de mulitização, correspondente ao 

crescimento dos cristais de mulita, seja governado por interdifusão catiônica de Al+3 e Si+4. 

Esse processo em sistemas de partículas  grosseiras é dificultado pelas longas distâncias de 

interdifusão, devido ao maior tamanho de partículas de alumina-α (Kleebe et al., 2001)  

Segundo Prochazka e Klug (1983), a maior dificuldade na produção de mulita é 

alcançar este material como mulita monofásica, devido a grandes incertezas e controvérsias a 

respeito das relações de equilíbrio de fases, nas regiões ricas em alumina do diagrama de fases 

do sistema SiO2-Al2O3. Em seus estudos, obtiveram mulita de composição próxima a mulita 

2:1 (76% molar de alumina) composta por alumina-α como segunda fase, presente num teor 

menor que 1% em peso. Segundo esses autores, os materiais precursores têm que estar 

misturados de forma homogênia, pois se uma segunda fase de alumina-α se formar devido à 

variação de composição localizada, ela se torna isolada pelos cristais de mulita e tem pouca 

chance de ser reabsorvida. 

Assim como ocorreu nesse trabalho, Fischer et al.(1996), em seus trabalhos de 

pesquisa, produziram amostras que consistiam de mulita e alumina-α (como segunda fase) a 

temperatura final de 1650ºC. A mulita formada era bem cristalizada com 63% molar de 

alumina. Sola et al. (2006) também obtiveram mulita com 64% molar de alumina em solução 

sólida e alumina-α como segunda fase, no final do aquecimento a 1600ºC. 



 112 

20 30 40 50 60 70
0

100

200

300

400

500

600

700

800

In
te

ns
id

ad
e(

un
id

. a
rb

itr
ár

ia
)



MM
M

Si
M

M

M
M

M

M

M

Si

M

M

M

M

 

Fig.5.51 –Difratograma de raios-X da amostra N. Considere: M-Mulita e Si-Silício 

adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.52–Difratograma de raios-X da amostra O. Considere: M-Mulita, A–Alumina e Si – 

Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.53– Difratograma de raios-X da amostra P. Considere M-Mulita, A-Alumina e Si - 

Silício adicionado como padrão interno. 
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Fig.5.54– Difratograma de raios-X da amostra Q. Considere M-Mulita, A-Alumina e Si-

Silício adicionado como padrão interno. 
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V.24 - Percentagem em peso das fases presentes na mulita produzida por sinterização a 

1650ºC, 4h. 

Fase Cristalina Identificada Amostra 
 Predominante 

(>80%) 
Maior 

(<10%) 
Menor 
(<5%) 

N 

 
 

Mullita 
 

- - 

O 

 
 

Mullita 
 

 
 

Coríndon 
 

- 

P 

 
 

Mullita 
 

-  
Coríndon 

Q* 

 
 

Mullita 
 

-  
Coríndon 

        * Amostra que contém 2% em peso de mulita em formato tipo agulha (whisker). 

 

 

5.6.3 – Medida de Densidade dos Corpos Cerâmicos Obtidos por 

Sinterização 
 

O método adotado para a medição das densidades dos corpos cerâmicos antes do 

processo de sinterização foi o geométrico e após a sinterização foi por Arquimedes. 

Pode-se perceber, através da Tabela V.25, que as amostras obtiveram densidades 

baixas, se comparado aos resultados do primeiro e segundo processo de síntese desse material. 

Provavelmente, isto se deve ao processo de calcinação a 1100ºC, uma vez que conduz ao 

aumento da área superficial e, em conseqüência, ao crescimento das partículas e formação de 

agregados (Rani et al., 2001). Quando o processo de calcinação dos pós é empregado antes do 

processo de sinterização, de acordo com os relatos presentes na literatura, para se obter uma 

densidade próxima ao valor de densidade teórica do material, é necessária uma prensagem 

eficiente, como, por exemplo, o método de prensagem isostática a quente (Kanka et al., 

1994). Pode-se notar, também, que as amostras com maiores teores de alumina na composição 
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inicial, apresentaram maiores valores de densidades, esse resultado está de acordo com 

resultados de Kanka et al.(1994). Esse fato é explicado uma vez que as partículas de alumina 

são mais densas e, portanto, mais facilmente empacotadas, se comparado com as partículas de 

sílica que são bastante porosas, devido à perda de material orgânico durante a calcinação da 

casca de arroz purificada a 700ºC. 

Esses valores de baixa densidade dos corpos cerâmicos obtidos nesse trabalho estão de 

acordo com as densidades obtidas por Souza et al. (1999). Esses autores obtiveram mulita 

pura de composição 3Al2O3.2SiO2, com densidade de 85% da densidade teórica (2,68g/cm³). 

Em seus estudos utilizaram hidróxido de alumínio como fonte de alumina γ e sílica obtida da 

calcinação da casca de arroz tratada quimicamente. Segundo Souza et al. essa baixa densidade 

(2,68g/cm³) seria devido a agregados porosos de sílica, formados durante o processo de 

queima da parte orgânica da casca de arroz. Portanto, para se obter mulita com densidades 

superiores a 85% deve-se empregar sílica de menor tamanho de partícula e com menos 

porosidade. Rani et al. (2001), em seus estudos, obtiveram mulita pura por sinterização de pós 

obtidos, pela técnica sol-gel, com 88,5% da densidade teórica (2,79g/cm³), após a sinterização 

a 1600ºC, 3h. 

Acredita-se que a sílica amorfa se transforma em cristobalita a 1450ºC e reaja com as 

partículas de alumina-α para formar mulita. Tal fenômeno causa diminuição gradual no 

processo de sinterização por fluxo semi-viscoso. A taxa de densificação é melhorada pela 

formação de mulita e a densificação posterior ocorre na presença de mulita, via processo 

difusional por estado sólido, retardando o processo de sinterização (Rani et al., 2001). 
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Tabela V.25 - Percentagem molar de Al2O3 e densidades dos corpos cerâmicos obtidos por 

prensagem e por sinterização a 1650ºC, 4h. 

Amostra 
Al2O3 

(%molar) 
Verde 

Al2O3 
(% molar) 

Sinter. 

D.(Geom) 
Verde 
(g/cm³) 

D.Emp. 
Sinter. 
(g/cm³) 

N 60 
 

58,3 
 (±1,5) 

2,07 
 

2,58 
 

O 66,7 
 

61,9 
 (±1,5) 

 
2,16 

 

 
2,78 

 

P 62,1 
 

60,5 
 (±1,5) 

 
2,14 

 

 
2,64 

 

Q* 62,1 
 

60,6  
(±1,5) 

 
2,14 

 

 
2,64 

 
           * Amostra que contém 2% em peso de mulita em formato tipo agulha (whisker). 

 
 

 

5.7 – Comparação entre a Mulita Sinterizada com as Mulitas Disponíveis no 

Mercado 
 

Objetivando-se estabelecer a comparação entre os diversos tipos de mulitas presentes 

no mercado com as mulitas produzidas em laboratório, especificamente, a mulita sinterizada 

do atual trabalho, buscou-se analisar as mulitas industriais fornecidas por diversas empresas.  

Os resultados dos valores dos parâmetros de rede “a”, percentagem molar após o 

processo de sinterização/fabricação e relação Al2O3:SiO2 estão listados na Tabela V.26. A 

percentagem molar de alumina foi calculada pela equação 3.13, proposta por Fischer et al. 

(1996). 

A Tabela V.26 mostra que todas as amostras tiveram as dimensões de seus parâmetros 

de rede “a”, e percentagem molar de Al2O3 na faixa de solução sólida de mulita de acordo 

com a literatura (Cameron, 1977). Sendo que as mulitas industriais são mulitas mais 

aluminosas, ou seja, de razão molar Al2O3/SiO2 iguais a 1,62 e 1,9 e maior que a razão 

presente na mulita sinterizada obtida pelo atual trabalho, que está próxima a 1,5 (mulita 3:2). 
 Os difratogramas presentes nas Figuras 5.55 e 5.56 se referem às mulitas comerciais 

fornecidas por diversas empresas e, como se pode perceber, trata-se de um material que é, 
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essencialmente, mulita. O difratograma presente na Figura 5.57 se refere à mulita produzida 

no atual trabalho (amostra N – mulita próxima a mulita 3:2).  Portanto, as mulitas produzidas 

em laboratório podem ser mulitas monofásicas, assim como as mulitas produzidas em escala 

industrial.   

 

 

Tabela V.26 – Dimensão do Parâmetro de rede “a”, percentagem molar de Al2O3 e relação 

A2O3:SiO2 de mulitas industriais e mulita sinterizada a 1650ºC,4h. 

Amostra Parâmetro "a" (Å) Al2O3 
(%molar) Al2O3:SiO2 

Mulita 
Industrial 1 

7,552 
(0.003) 

61,8 
 (±1,5) 

 
1,62:1 

1,52-1,73 
 

 

Mulita 
Industrial 2 

7,578 
(0.003) 

65,5 
 (±1,5) 

 
1,9:1 

1,77-2,02 
 

Mulita 
Sinterizada (N) 

7,528 
(0,003) 

58,3 
 (±1,5) 

 
1,4:1 

1,32:1 – 1,5:1 
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Fig.5.55. Difratograma de raios-X da mulita industrial-1. Considere: M- Mulita e Si-Silício 

adicionado como padrão interno.  
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Fig.5.56. Difratograma de raios-X da mulita industrial-2. Considere: M- Mulita e Si-Silício 

adicionado como padrão interno. 
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Fig 5.57. Difratograma de raios-X da mulita sinterizada - amostra N. Considere: M-Mulita e 

Si -Silício adicionado como padrão interno.  
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5.8 – Medida de Resistividade da Mulita Sinterizada  
 

Todos os valores de resistividade elétrica mostrados na Tabela V.27 foram medidos à 

temperatura ambiente. As pastilhas destinadas à medição dos valores de resistividade elétrica 

possuíam dimensões: 0,47cm de altura e 1,12cm de diâmetro. Os valores de resistividade 

elétrica apresentam resultados compatíveis com o valor encontrado para a mulita obtida a 

partir da calcinação do topázio no trabalho desenvolvido por Soares et al. (2005) , como pode 

ser percebido pela Tabela V.27. Segundo Chaudhuri et al.(1999), a mulita 3:2 obtida por co-

precipitação possui o valor de resistividade elétrica na ordem de 1013Ω.m (Tabela V.27). 

Neste trabalho, o valor da resistividade da mulita sinterizada a 1650ºC (por 4horas), 

correspondente a amostra “N” (mulita mais próxima da mulita 3:2), apresenta um valor mais 

baixo, cerca de 100 vezes menor em relação ao valor encontrado por Chaudhuri et al. (1999). 

Este fato mostra que o método de síntese pode afetar o valor da resistividade elétrica da 

mulita. 

As resistividades elétricas das amostras N e O deste trabalho, apresentam valores 

semelhantes, da ordem de 1011Ω.m, que correspondem a dos materiais dielétricos. Portanto, 

percebe-se que, neste caso, as composições nominais não interferiram no comportamento 

dielétrico do material.   
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Tabela V.27 - Relação Al2O3:SiO2 dos corpos verdes e mulitas sinterizadas, valores de “X”, e 

valores de resistividade do corpo cerâmico do atual trabalho e de dados presentes na literatura. 

Amostra Referência Al2O3:SiO2 
Verde 

Al2O3:SiO2 
Sinter. 

X 
Sinter. 

Densidade 
(g/cm³) 

Resistividade 
(Ω.m) 

Mulita 
sinterizada 

 “N” 

 
Atual 

trabalho 
 

3:2 

 

1,4:1 

1,32 – 3:2 

0,25 

 
 

2,58 
 
 

6,2.1010 

Mulita 
Sinterizada 

“O” 

 
Atual 

trabalho 
 

2:1 

 

1,62:1 

3:2 –1,64:1 

0,25-0,3 
 

2,78 
 

6.1010 

Mulita obtida 
do Topázio 

 
Soares et 
al.(2005) 

 

-  
1,63:1 

 
0,3 

 
2,94 

 
1,4.1010 

Mulita obtida 
por 

 co-recipitação 

 
Chaudhuri et 

al. (1999) 
 

3:2 3:2 0,25 - 1013 

 

 

5.9 – Microestruturas dos Corpos Cerâmicos Obtidos por Sinterização 
 

As microestruturas dos corpos cerâmicos sinterizados a 1650ºC, 4h, foram 

caracterizadas através de microscopia eletrônica de varredura, no sentido de fornecer 

informações importantes sobre a densificação, forma e tamanho dos grãos. As referências e 

características das amostras que foram caracterizadas por MEV estão presentes na Tabela 

V.28. 
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V.28 - Percentagem molar de Al2O3 dos corpos cerâmicos verdes e obtidos por sinterização, 

processo de síntese, relação Al2O3:SiO2 e densidades dos corpos cerâmicos obtidos por 

sinterização a 1650ºC, 4h. 

Amostra Processo 

de Síntese 

Al2O3 

(% molar) 

Verde 

Al2O3 

(% molar) 

Sinter. 

Al2O3:SiO2 

 

Sinter. 

% Densidade 

Teórica  

Sinter. 

I 3º  60 61,7 

(±1,5) 

1,61:1 

3:2 – 1,64:1 

2,58 

 

N 4º  60 58,3 

(±1,5) 

1,4:1 

1,32 – 3:2 
2,58 

 

O 4º  66,7 61,9 

(±1,5) 

1,62:1 

3:2 – 1,64:1 
2,78 

 

P 4º  62,1 60,5 

(±1,5) 

1,53:1 

3:2 – 1,64:1 
2,64 

 

Q* 4º  62,1 60,6 

(±1,5) 

1,54:1 

3:2 – 1,64:1 
2,64 

 

   * Amostra que contém 2% em peso de mulita em formato tipo agulha (whisker). 

 

As micrografias das superfícies de fratura dos corpos cerâmicos sinterizados referentes 

às amostras “I” e “N”, presentes nas Figuras 5.58 e 5.60, revelaram uma microestrutura 

bastante porosa que concorda com as suas baixas densidades (2,58g/cm³) (Tabela V.28). Um 

fator que contribuiu para que houvesse alta porosidade foi a alta temperatura de calcinação da 

mistura dos pós (1100ºC, 4h) e a alta porosidade das partículas de sílica amorfa utilizada neste 

trabalho.  

As micrografias das superfícies de fratura das amostras “I” e “N” presentes nas 

Figuras 5.59 e 5.61, respectivamente, revelaram grãos equiaxiais de tamanho médio variando 

na faixa de 2 a 3µm. A Figura 5.61 também mostra a junção tripla entre os grãos equiaxiais 

(indicado pela seta). A presença de grãos equiaxiais tem sido associada à ausência de fase 

vítrea, ao desenvolvimento da cristalização da mulita e ao processo de sinterização por fluxo 

viscoso. As partículas de alumina cobertas pelas partículas de sílica amorfa após o processo 

de sinterização por fluxo viscoso possibilitam a formação de grãos equiaxiais de mulita Os 

tamanhos de grãos de mulita podem ser governados pelos tamanhos de partículas de alumina, 
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presentes nos materiais precursores. Os tamanhos de grãos menores são obtidos por partículas 

mais finas de alumina. (Rani et al., 2001).  

 

 
Fig. 5.58 – Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 500x                 

(amostra “I”). 
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Fig. 5.59 – Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 10.000x 

(amostra “I”). 

 

 
Fig. 5.60 - Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 500x                 

(amostra “N”). 
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Fig. 5.61 - Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 10.000x         

(amostra “N”).  

 

A micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada referente à amostra “O”, 

presente na Figura 5.62, revelou uma microestrutura bastante porosa, assim como às 

microestruturas apresentadas nas Figuras 5.58 e 5.60, concordando com a sua baixa densidade 

(2,78g/cm³) (Tabela V.28).  

As micrografias das superfícies de fratura da amostra “O”, presentes nas Figuras 5.63 

e 5.64, revelaram microestruturas compostas por grãos equiaxiais de tamanho médio variando 

na faixa de 2 a 3µm, assim como mostraram as micrografias das Figuras 5.59 e 5.61 das 

amostras “N” e “I”. 
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Fig. 5.62- Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 500x                  

(amostra “O”). 

 

 

 

Fig. 5.63 - Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 4.300x                

(amostra “O”). 
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Fig.5.64 - Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 17.000x              

(amostra “O”). 

 

As micrografias das superfícies de fratura presentes nas Figuras 5.65 e 5.67 se referem 

às amostras “P” e “Q”. Essas amostras foram sintetizadas a partir da mesma proporção de 

alumina-α e sílica presente na composição inicial dos pós (62,1% de Al2O3) que corresponde 

à mulita 1,64Al2O3.SiO2.  A diferença na composição dessas amostras está na adição de 2% 

em peso de mulita, em formato tipo agulha (whisker), na composição inicial da amostra “Q”. 

A mulita adicionada pode agir como semente para otimizar o processo de sinterização, obter 

uma microestrutura com tamanhos de grãos menores e reduzir a porosidade intragranular, esta 

metologia foi proposta por Sacks et al. (1997). Como se pode perceber, as micrografias das 

superfícies de fratura dessas amostras (Figura 5.65 e 5.67) não mostram diferenças. Mostram 

uma porosidade aberta, concordando com a baixa densidade apresentada por estas amostras 

(2,64g/cm³). 

As micrografias das amostras “P” e “Q”, presentes nas Figuras 5.66 e 5.68, revelaram 

uma microestrutura composta por grãos equiaxiais de tamanho médio variando na mesma 

faixa de 2 a 3µm. A micrografia da superfície de fratura da amostra “Q”, presente na Figura 

5.69, revelou uma microestrutura composta por grãos equiaxiais (indicado pela seta a) e grãos 

com formato tipo agulha (whisker) (indicado pela seta b). Este fato mostra que a mulita 
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adicionada na composição inicial, como semente, não interagiu com os grãos de mulita 

formada, durante o processo de sinterização, mantendo, assim, a sua identidade.  

 

 
Fig. 5.65 - Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 400x                 

(amostra “P”). 

 
Fig. 5.66 - Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 10.000x 

(amostra “P”). 
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Fig. 5.67- Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 500x                  

(amostra “Q*”). 

 
Fig. 5.68 - Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 10.000x 

(amostra “Q*”). 
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Fig. 5.69 - Micrografia da superfície de fratura da mulita sinterizada, aumento 10.000x  

(amostra “Q*”). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 

b 
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES 
 

A casca de arroz quando tratada quimicamente e calcinada é uma importante fonte 

renovável e natural de pó de sílica de alta qualidade, que pode ser usada para aplicação na 

produção de materiais cerâmicos à base de sílica. O uso da casca de arroz para produzir sílica 

de alta qualidade também possibilita a reciclagem desse material e minimiza os problemas de 

poluição ocorridos pela queima descontrolada dessa matéria orgânica. 

Os corpos cerâmicos obtidos por ressinterização, no segundo e terceiro processo de 

fabricação (totalizando um tempo de sinterização de doze horas), mostraram um aumento na 

mulitização, alcançando um teor de mulita maior que 75%, devido à absorção de alumina que 

entrou em solução sólida. Mas esses corpos cerâmicos ainda tiveram um teor menor que 20% 

de alumina como segunda fase. Este resultado indica que o tempo de sinterização é um fator 

essencial a ser considerado para a síntese de mulita através desta metodologia. 

No quarto processo de fabricação algumas amostras de composição inicial 3Al2O3 

.2SiO2 obtidas pela otimização dos processos de mistura dos pós Al2O3-α e SiO2 e 

subseqüente sinterização, apresentaram mulita monofásica. As demais amostras apresentaram 

alumina como segunda fase variando o seu teor de menos que 5% para as amostras de 

composição inicial 1,64:1, a menos que 10%, para as amostras de composição inicial 2:1. 

Neste processo foi utilizada a sílica obtida pela calcinação a 700ºC da casca de arroz 

purificada. Esta sílica apresentava maior área superficial e maior pureza. Pode-se concluir, 

portanto, que o processo de homogeneização, a alta pureza dos pós e o valor da área 

superficial são parâmetros essenciais para se obter uma otimização no processo de 

mulitização durante a sinterização. 

 As amostras obtidas do segundo ao quarto processo de fabricação apresentaram a 

formação de mulita na faixa de solução sólida de 70 a 74% em peso de alumina que 

correspondem as mulitas 3:2 e 1,64, respectivamente, estando de acordo com a faixa de 

solução sólida presente no diagrama de equilíbrio de fases proposto por Aksay e Pask (1975). 

As dimensões dos parâmetros de rede dos corpos cerâmicos de mulita produzidos do 

segundo ao quarto processo de fabricação, apresentaram valores que estavam de acordo com 

os dados encontrados na literatura. 

A densificação das amostras obtidas pelas misturas dos pós no moinho de disco de 

alumina, subseqüente calcinação (1100ºC, 4h) e sinterização (1650ºC, 4h), pertencentes aos 

terceiro e quarto processo de fabricação, apresentaram densidades baixas na faixa de 2,58 a 

2,77g/cm³. Este fato permite concluir que o processo de calcinação e a utilização de pós de 
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sílica amorfa e porosa interferiram no processo de densificação. Quando o processo de 

calcinação for utilizado para a fabricação de mulita de alta pureza, será necessário o uso de 

um método de prensagem mais eficiente, como por exemplo: prensagem isostática a quente. 

As medidas de resistividade elétrica à temperatura ambiente para as composições 

iniciais estequiométricas 3:2 e 2:1 revelaram nenhuma diferença entre as duas composições 

nominais. De forma, que, as duas composições apresentaram comportamento de material 

isolante elétrico, com resistividade elétrica da ordem de 1011Ω.m. Mostrando, neste caso, que 

a composição não interferiu no comportamento dielétrico deste material.  

As microestruturas dos corpos cerâmicos produzidos revelaram formatos de grãos 

equiaxiais com tamanhos variando na mesma faixa de 2 a 3µm e alta porosidade. 

As sementes de mulita com formato tipo agulha (whisker) utilizadas para otimizar o 

processo de sinterização e obter uma microestrutura mais fina (quarto processo de fabricação), 

não interferiram no processo de sinterização, de forma que mantiveram sua identidade. 

Portanto, através dessa metodologia utilizada, proposta por Sacks et al. (1997), não se 

alcançou o resultado esperado. 

Nas condições experimentais utilizadas foi possível obter mulita monofásica e corpos 

cerâmicos contendo mulita e presença de segunda fase de alumina-α variando de menos que 

20% a menos que 5%, com baixa densidade. Estes corpos cerâmicos apresentaram alta 

resistividade elétrica, microestruturas compostas por grãos equiaxiais e composição com 

razão molar de Al2O3/SiO2 de 1,5 a 1,64 (60 a 62,1% em peso de Al2O3). 

Os corpos cerâmicos de mulita porosa, produzidos por esta metodologia, podem ser 

destinados a algumas aplicações que requerem esta característica, como, por exemplo: 

sensores de gases, isolantes térmicos, filtros para gases aquecidos, e outros. 

 

 Sugestões para Trabalhos Futuros 
- Utilização de um processo de homogeneização ainda mais eficiente, que evite a perda de 

matéria-prima e que possa interferir na composição inicial da mistura. 

- Para se alcançar uma alta densificação, procurar não utilizar o processo de calcinação da 

mistura dos pós, ou se o fizer, procurar uma mais baixa temperatura, talvez 600ºC e 

prensagem isostática. 
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