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EPÍGAFRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When the ebbing tide retreats 
Along the rocky shoreline 

It leaves a trail of tidal pools 
In a short-lived galaxy 

Each microcosmic planet 
A complete society 

 
A simple kind mirror 

To reflect upon our own 
All the busy little creatures 
Chasing out their destinies 

Living in their pools 
They soon forget about the sea 

 
(N. Peart, "Natural Science", Permanent Waves, 1979) 
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RESUMO 
 
SALOMÃO, R. Nova rota de síntese de hidrotalcita (Mg6Al2(OH)16(CO3).4H2O) a 
partir de suspensões aquosas de MgO e Al(OH)3 e sua utilização em cerâmicas 
porosas para isolamento térmico em altas temperaturas. 2012, 74 p., Tese (Livre-
Docência), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2012. 

Cerâmicas porosas são comumente utilizadas como isolantes térmicos graças à 
vantajosa combinação da elevada refratariedade e inércia química das cerâmicas com a 
baixa condutividade térmica da fase porosa. A ampliação de seu uso em ambientes que 
envolvam a exposição prolongada a altas temperaturas (acima de 1200ºC durante vários 
meses, como no caso de aplicações nas indústrias siderúrgicas e de cimento) ainda 
esbarra na baixa resistência termomecânica e na perda da capacidade de isolamento 
térmico causadas pelos fenômenos de densificação que se intensificam acima de 
1100ºC. A combinação de óxido de alumínio (Al2O3) com geradores de poros à base de 
hidrotalcita (Mg6Al2(OH)16CO34H2O) pode resultar em estruturas de elevada 
porosidade (acima de 50 %) mesmo em temperaturas elevadas (> 1100ºC). Esse efeito 
está associado à reação expansiva de formação de espinélio (MgAl2O4) e à sua 
dificuldade intrínseca em densificar. Assim, a grande vantagem desse sistema é que o 
mesmo composto responsável pela geração de grande quantidade de poros também 
contêm em sua composição química os elementos necessários para preservá-los durante 
a sinterização. Além disso, devido às similaridades físico-químicas com o óxido de 
alumínio, suspensões cerâmicas estáveis podem ser preparadas pelos métodos 
convencionais. A hidrotalcita é um composto sintético, geralmente obtido por métodos 
de coprecipitação a partir de sais solúveis de Mg e Al. Esses métodos requerem 
reagentes de pureza analítica, apresentam alto custo, baixo volume de produção e a 
presença de cátions residuais (Na+ e K+) que necessita uma etapa de purificação. 
Considerando sua utilização em larga escala em isolantes térmicos, verifica-se a 
necessidade de desenvolvimento de novas rotas de síntese mais eficazes e de menor 
custo para esse composto. Trabalhos recentes na literatura verificaram que a hidrotalcita 
pode ser formada a partir da combinação de óxido de magnésio (MgO) e hidróxido de 
alumínio (Al(OH)3) em suspensões cerâmicas, em grandes volumes e sem necessidade 
de etapas posteriores de purificação, no processo chamado cohidroxilação. 

Nesta Tese, foi avaliado o potencial da hidrotalcita sintetizada por meio de 
cohidroxilação para uso como agente porogênico em cerâmicas porosas. Foram 
determinadas as melhores condições para maximizar o rendimento da reação de 
formação da hidrotalcita, por meio de testes termogravimétricos, medida da 
distribuição de tamanhos de partículas, difração de raios-X e microscopia eletrônica. 
Em seguida, o material sintetizado foi incorporado em uma matriz de alumina densa, 
compactado em prensa isostática e, após sinterização, estruturas porosas foram 
obtidas. Verificou-se que a relação MgO:Al2O3 nesse sistema é fundamental para 
manutenção das propriedades (porosidade, contração volumétrica e resistência 
mecânica) em altas temperaturas e que o sistema à base de hidrotalcita apresentou  
resultados bastante superiores à referência Al2O3-Al(OH)3 em relação ao nível máximo 
de porosidade alcançado e sua manutenção após sinterização a 1500ºC. 

Palavras-chave: hidrotalcita, cerâmicas porosas, óxido de magnésio, hidróxido de 
alumínio. 
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ABSTRACT 
 
SALOMÃO, R. Novel methodology for hydrotalcite (Mg6Al2(OH)16(CO3).4H2O) 
synthesis from aqueous suspensions of MgO and Al(OH)3 and its application in 
porous ceramics for high temperature thermal insulation. 2012, 74 p., Tese (Livre-
Docência), Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2012. 
 

Porous ceramics are widely employed as thermal insulators due to their combination of 
high refractoriness, chemical inertness and low thermal conductivity. Nevertheless, two 
important limitations reduce their potential use in high-temperature long-term 
applications: their low thermomechanical strength due to the high porosity and the loss 
of insulation capacity that follows the densification phenomena occurring above 
1100ºC. The combination of Al2O3 and hydrotalcite (Mg6Al2(OH)16CO34H2O) based 
pore generators results in high porosity (above 50 %) even above 1100ºC. This effect 
can be explained through the expansive formation of spinel (MgAl2O4) and its intrinsic 
sintering resistance. Therefore, in this system, the same compound that generates high 
porosity also contains in its composition the elements required to preserve it at high 
temperature. Besides this, because of its similarity with Al2O3, it can be produce as 
aqueous suspensions using conventional methods.  

Hydrotalcite is a synthetic compound, usually attained through coprecipitation methods, 
using soluble salts of Mg and Al. These methods employ high purity and costly 
reactants, have low output and commonly present residual contamination by Na+ and K+ 
ions. For purposes of using hydrotalcite as raw material for thermal insulation, more 
effective and lower costs synthesis methods are required. Recent works in literature 
presented a process known as cohydroxilation by which hydrotalcite can be formed 
combining MgO and Al(OH)3 in aqueous suspension, with large output and without 
needing of further purification steps. 

In the present Thesis, the potential use of hydrotalcite, synthesized by cohydroxilation, 
as pore generator in porous ceramics was evaluated. The best conditions to maximize 
the outcome of the hydrotalcite formation reaction was determined using 
thermogravimetric tests, particle size distribution measurements, X-ray diffraction and 
scanning electronic microscopy. Following, this material was added to a dense Al2O3 
matrix in different proportions and compacted using isostatic pressing. After sintering, 
porous structures were attained. The MgO:Al2O3 ratio played a major rule in this 
system in order to preserve its properties (porosity, volumetric shrinkage and 
mechanical strength) at high temperatures. It was also observed that, in comparison to 
the Al2O3-Al(OH)3 reference samples, those containing hydrotalcite presented high 
porosity specially after sintering at 1500ºC. 

Key-words: hydrotalcite, porous ceramics, magnesium oxide (MgO), aluminum 
hydroxide (Al(OH)3). 
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1. Introdução e objetivos 

 

Cerâmicas porosas são comumente utilizadas como isolantes térmicos graças à 

vantajosa combinação da elevada refratariedade e inércia química das cerâmicas com a 

baixa condutividade térmica da fase porosa [1]. Devido a ela e à crescente demanda por 

soluções que minimizem o gasto energético em processos industriais, o potencial 

científico e tecnológico desses materiais tem sido vastamente explorado na literatura 

especializada, onde diversos materiais alternativos, métodos de produção e suas 

caracterizações foram explorados. No entanto, a ampliação de seu uso em ambientes 

que envolvam a exposição prolongada a altas temperaturas (acima de 1200ºC durante 

vários meses, como no caso de aplicações nas indústrias siderúrgicas e de cimento) 

ainda esbarra em duas principais limitações: a baixa resistência termomecânica devido à 

elevada porosidade (em especial, naqueles materiais com fração volumétrica de poros 

acima de 50 %) e a redução de porosidade e conseqüentemente à perda da capacidade 

de isolamento térmico causadas pelos fenômenos de densificação que se aceleram e se 

intensificam fortemente acima de 1100ºC [2-4]. 

Na tentativa de minimizar esses efeitos, verificou-se que a combinação de óxido de 

alumínio (Al2O3) com geradores de poros à base do hidróxido duplo lamelar (HDL) de 

alumínio e magnésio, conhecido com hidrotalcita (Mg6Al2(OH)16CO34H2O), pode 

resultar em estruturas de elevada porosidade (acima de 50 %) e com baixa tendência a 

sinterizar mesmo em temperaturas elevadas (1500-1650ºC) [4]. Esse efeito está 

associado à reação de formação da fase espinélio (MgAl2O4) que é acompanhada de 

uma considerável expansão volumétrica e que possui dificuldades intrínsecas em se 

densificar [5-7]. 

Pode-se verificar, portanto, a grande vantagem desse sistema: o mesmo composto que é 

responsável pela geração de grande quantidade de poros também contêm em sua 

composição química os elementos necessários para preservá-los durante a sinterização. 

Balanceando-se o teor de hidrotalcita na matriz de alumina, pode-se controlar o teor de 

poros e espinélio formados, modulando a porosidade final da estrutura e sua resistência 

mecânica. Além disso, devido às similaridades físico-químicas do óxido de alumínio e a 

hidrotalcita, suspensões cerâmicas estáveis podem ser preparadas pelos métodos 
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convencionais e consolidadas com diferentes sistemas ligantes (alumina hidratável, 

gelcasting ou colagem de barbotina, por exemplo) ou em outros materiais cerâmicos 

(concretos e argamassas refratários). 

Comercialmente, a hidrotalcita é obtida por métodos tipo coprecipitação a partir de sais 

solúveis de Mg e Al, em meios alcalinos [8-11]. A partir de mudanças nas 

concentrações de reagentes, pH da solução precipitadora e condições reacionais, 

diferentes tipos de partículas e nanopartículas podem ser obtidos. Esses métodos 

utilizam reagentes de pureza analítica, apresentam alto custo, baixo volume de produção 

e requerem de uma etapa posterior de filtração ou centrifugação, devido à presença de 

cátions residuais (Na+ e K+). Considerando seu uso na produção de isolantes térmicos 

em larga escala, fica clara a necessidade de desenvolvimento de novas rotas de síntese 

mais eficazes e de menor custo para esse composto. 

Trabalhos recentes na literatura verificaram que nanopartículas de hidrotalcita podem 

ser formadas a partir da combinação de óxido de magnésio (MgO ou magnésia) e 

alumina hidratável (-Al2O3) ou hidróxido de alumínio (-Al(OH)3 ou gibsita) em 

suspensões cerâmicas, em grandes volumes e sem necessidade de etapas posteriores de 

purificação [12]. Nesse processo, chamado cohidroxilação, a formação da hidrotalcita 

também é acompanhada de expansão volumétrica que naturalmente rompe as partículas 

formadas reduzindo o valor médio de tamanho de partícula em relação aos reagentes 

iniciais [12-14]. 

Considerando-se essas duas áreas do conhecimento (a) cerâmicas porosas à base de 

hidrotalcita e b) novos métodos de síntese desse composto), esta Tese teve como 

objetivos: 

i) Sintetizar e caracterizar nanopartículas de hidrotalcita pelo método da 

cohidroxilação, utilizando óxido de magnésio e hidróxido de alumínio, 

comparando-as com o composto de grau analítico, obtido por coprecipitação. 

ii) Propor um mecanismo detalhado para a formação da hidrotalcita a partir do 

processo de cohidroxilação do MgO e Al(OH)3. 
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iii) Avaliar o potencial da hidrotalcita sintetizada para uso como agente porogênico 

em cerâmicas porosas, por meio da determinação das fases formadas, medidas de 

porosidade total e aparente e resistência mecânica. 
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2. Revisão crítica da literatura 

 

2.1. Métodos de síntese de hidrotalcita (Mg6Al2(OH)16CO34H2O) 

 Diferentemente das argilas naturais, as hidrotalcitas não ocorrem de forma 

significativa na natureza [8,11]. Elas podem ser formadas quando íons metálicos 

divalentes (Exemplo: Mg2+
, Ca2+), trivalentes (Exemplo: Al3+, Fe3+, Cr3+) e ânions 

(Exemplo: (OH)-, (CO3)
2-) se encontram dissolvidos simultaneamente em meio aquoso 

[11]. Assim como nas argilas naturais, quando o equilíbrio químico é deslocado, a 

combinação de íons metálicos de diferentes valências gera uma estrutura lamelar com 

um desbalanceio de cargas em seu interior, que é compensado pela introdução de íons 

OH- e CO3
2-, gerando compostos com a fórmula Mg6Al2(OH)16CO34H2O e estrutura 

cristalina mostrada esquematicamente na Figura 1 [8]. 

Composição lamelar:

[MII
xM

III
y(OH)(2x+2y)]

(y/2)+

Composição interlamelar:

[(An-)(y/2) . mH2O] 

OH-

Cátions metálicos 
MII ou MIII

H2O H2O 

An- An- An-

 

Figura 1: Esquema da estrutura cristalina da hidrotalcita. 

 

Uma vez formadas, partículas com espessura de 10-45 nm e comprimentos de até 500 

nm podem ser obtidas, dependendo das condições de síntese e dos tratamentos 

hidrotérmicos posteriores [15,16]. A hidrotalcita tem sido utilizada na forma de 

partículas micrométricas em inúmeras aplicações, destacando-se mecanismos tipo drug 

delivery em fármacos [17,18] e defensivos agrícolas [19], onde o componente de 

princípio ativo do medicamento ou herbicida é intercalado nas lamelas da hidrotalcita e 
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liberado em condições pré-determinadas. Também foi utilizada como adsorvente para 

remediação de área poluídas [20-22], agente ou suporte catalítico para inúmeras reações 

[23-29] e como aditivo para polímeros termoplásticos, onde atua como desabilitador de 

radicais livres (acid scavengers) e antichama [30]. 

Embora existam diversas variações e possibilidades, o método comumente utilizado na 

produção de nanopartículas de hidrotalcita é conhecido como coprecipitação (Figura 2).  
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Figura 2: Etapas do processo de obtenção da hidrotalcita pelo método convencional da 

coprecipitação de sais solúveis. 

 

Inicialmente, prepara-se uma solução aquosa de sais com cátions metálicos bivalentes e 

trivalentes (em geral, MgCl2 e AlCl3), mantendo-se uma razão molar Mg:Al igual a (3-

2):1 (Figura 2a). Essa razão molar dos cátions define o grau de substituição dos íons 

bivalentes por trivalentes nas camadas lamelares de Mg(OH)2. Em faixas de pH  7 

(Figura 2b), a solução permanece estável e os cátions permanecem dissolvidos. Em 

seguida, o pH da solução é cuidadosamente aumentado para induzir a precipitação da 

hidrotalcita (Figura 2c e 2d) (NaHCO3 ou NH4HCO3 são freqüentemente utilizados pois 
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além de alterar o pH também servem de fonte de ânions ( 2
3CO )). Por meio da mudança 

da faixa de pH, temperatura do meio, concentração dos reagentes e velocidade de 

agitação, o processo de nucleação-crescimento das partículas precipitadas pode ser 

controlado e partículas com diferentes tamanhos e formas podem ser obtidas [15,16]. 

Ao fim da reação, o contra-íon usado para aumentar o pH (Na+, nesse caso) ainda 

permanece em solução e é preciso que seja retirado, geralmente por meio de processos 

de centrifugação, diálise ou ultrafiltração (Figura 2e e 2f). Em seguida, a aplicação de 

tratamentos hidrotermais pode aumentar a cristalinidade das partículas e refinar sua 

distribuição de tamanho de partícula (Figura 2g e 2h). A obtenção final do pó seco 

requer uma secagem cuidadosa, por exemplo, por liofilização ou spray-drier, devido à 

forte tendência à aglomeração das partículas (Figura 2i). 

Considerando a aplicação da hidrotalcita em matrizes cerâmicas porosas para aplicação 

em altas temperaturas, duas importantes dificuldades podem ser apontadas nesse 

processo. A primeira diz respeito à presença residual de impurezas alcalinas (Na, K e 

Li, principalmente), que, juntamente com os componentes da hidrotalcita podem formar 

compostos de baixo ponto de fusão e refratariedade. A segunda está relacionada à baixa 

produtividade e altos custos desse método comparados àqueles referentes às outras 

matérias primas empregadas na indústria de materiais refratários. Essas limitações 

motivaram diversos grupos de pesquisa a explorar rotas alternativas de síntese para 

hidrotalcita. 

Um dos pontos fundamentais desses trabalhos foi a busca por fontes de íons Al3+ e Mg2+ 

que não produzissem contra-íons deletérios à refratariedade do sistema Al-Mg-O, ou 

que pudessem ser facilmente eliminados da suspensão (por exemplo, por meio de 

evaporação) ou ainda que pudessem permanecer na suspensão sem atrapalhar sua 

aplicação tecnológica (por exemplo, OH- ou (CO3)
2-). Considerando esses requisitos, as 

reações hidroxilação dos próprios metais ou seus óxidos e de dissolução de seus 

hidróxidos ou carbonatos tornaram-se fortes candidatos a serem utilizados nesse 

processo, sendo chamados de fontes limpas [31-35]. 

De forma geral, as fontes limpas são formas reativas dos óxidos de magnésio e alumínio 

ou suas formas metálicas. Esses compostos, em contato com água, liberam íons Al3+ e 

Mg2+ tendo como contra-íons OH- e H+ ou ainda a evolução de H2. Devido a isso, em 

uma reação muito similar à coprecipitação convencional, a hidrotalcita poderia ser 
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formada, utilizando o CO2 dissolvido na água e tendo H2O e/ou H2 como únicos 

subprodutos da reação. A principal dificuldade em relação a essas fontes limpas é que 

sua reatividade nem sempre é elevada o suficiente para gerar grandes quantidades de 

íons Al3+ e Mg2+ como fariam facilmente os sais solúveis do processo convencional. 

Como o magnésio metálico tem custo elevado e é facilmente inflamável e o hidróxido 

(Mg(OH)2) e carbonato (MgCO3) de magnésio são pouco solúveis em água, a busca por 

possíveis fontes limpas para íons Mg2+ foi direcionada para o MgO [32,35]. Esse óxido 

possui forte tendência à hidroxilação relacionada à grande diferença de 

eletronegatividade entre seus componentes. Esse mecanismo tem sido descrito por um 

processo de dissolução-precipitação (Equações 1 e 2 e Figura 3) [36-43]: 

MgO(Sólido) + H2O  MgOH+
(Superfície) + OH-

(Aquoso)  MgOH+OH-
(Superfície) (1) 

MgOH+OH-
(Superfície)  Mg2+

(Aquoso) + 2OH-
(Aquoso)  Mg(OH)2 (Precipitado)  (2) 

Tempo da reação  
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ra

u 
de
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i) MgO policristalino
(presença de contornos 

de grãos) 

2i) Quebra em 
partículas 
menores 

 3i) MgO monocristalino
parcialmente hidratado

 4i) Mg(OH)2

 

Figura 3: Representação do mecanismo de hidroxilação do MgO policristalino. 

 

Durante a hidroxilação do MgO, uma alta concentração de íons Mg2+ se encontra 

dissolvida na água e um significativo aumento no pH da suspensão (acima de 10-11) 

pode ser observado devido à dissolução de íons OH- [43]. Além disso, como há uma 

diferença significativa de densidade entre óxido (MgO = 3,5 g.cm-3) e hidróxido 

(Mg(OH)2 = 2,4 g.cm-3), uma vez formada uma camada inicial de brucita na superfície da 

partícula de MgO (Figuras 3i e 3.2i), tensões de tração são induzidas na superfície da 
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partícula. O microtrincamento gerado expõe as camadas mais internas de MgO não 

reagido, sucessivamente (Figura 3.3i), fazendo com que a reação ocorra com grande 

rendimento e velocidade na maioria dos casos (Figura 3.4i) [36,38,41]. 

No caso das fontes limpas de íons Al3+, a seleção de candidatos é ainda mais complexa. 

Apesar do custo elevado e da geração de hidrogênio, o pó de Al metálico é uma fonte 

adequada de íons Al3+ durante sua hidroxilação [44]. Dependendo das condições de 

temperatura e pH, diversos produtos podem ser formados: 

2Al + 3H2O  Al2O3 (Gel) + 3H2 (Gás)    (3) 

Al + 2H2O  AlOOH + 1 ½H2 (Gás)    (4) 

Al + 3H2O  Al(OH)3 + 1 ½H2 (Gás)    (5) 

Reações de hidroxilação de Al metálico em presença de MgO ou mesmo de Mg 

metálico foram descritas como precursores da formação de hidrotalcita [34]. Devido à 

baixa solubilidade dos compostos à base de Al formados e do MgO utilizado, 

tratamentos hidrotermais geralmente são necessários para acelerar o processo. 

O óxido de alumínio (Al2O3 ou alumina) na sua forma cristalina mais estável (-Al2O3) 

possui baixíssima reatividade com água, pouco se dissolvendo, exceto em pH's 

extremos. Neste caso, a solução encontrada foi a utilização das chamadas aluminas de 

transição, isto é, fases de menor cristalinidade e estabilidade da alumina. Essas 

aluminas de transição são produzidas a partir da calcinação rápida e incompleta do 

hidróxido de alumínio (dependendo da velocidade de calcinação, podem ser obtidos 

compostos totalmente amorfos, como a -Al2O3) [2,14]. Devido à sua elevada área 

superficial e estrutura rica em defeitos, elas podem se dissolver parcialmente liberando 

íons Al3+. No entanto, logo após a dissolução, géis à base de boehmita e pseudo-

boehmita se formam ao redor das partículas reduzindo sua solubilidade (com o passar 

do tempo, esses géis se cristalizam como gibsita e a hidratação é totalmente 

interrompida) [12,14]. Devido a isso, novamente torna-se necessária a utilização de 

tratamentos hidrotermais ou variações de pH (acidificação) para reativar ou acelerar as 

reações de dissolução [31-33]. 
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A fonte limpa de íons Al3+ menos explorada na literatura para essa finalidade é o 

hidróxido de alumínio (-Al(OH)3 ou gibsita) [35]. Devido a seu caráter anfótero, em 

presença de meio fortemente alcalino, o Al(OH)3 se hidroxila e dissolve rapidamente 

segundo as expressões: 

Al(OH)3 (Sólido) + OH-(Aquoso)  Al(OH)-
4 (Aquoso)  Al3+ + nOH-   (6) 

Reações desse tipo são comumente empregadas na purificação de bauxita para obtenção 

do Al(OH)3, utilizando-se NaOH como agente alcalinizante. Neste caso, é razoável 

supor que a alcalinização do meio reacional pela hidroxilação do MgO possa causar 

efeitos semelhantes no Al(OH)3. 

Por se tratar de compostos de custos bastante acessíveis, o sistema MgO-Al(OH)3 é um 

forte candidato a ser utilizado como fonte limpa de íons Mg2+ e Al3+ na geração de 

hidrotalcita por cohidroxilação. Como poucos trabalhos na literatura investigaram essa 

hipótese, esta Tese teve como um de seus objetivos propor um mecanismo detalhado 

para essa reação, determinar as variáveis de maior importância e comparar os produtos 

obtidos com aqueles produzidos a partir da rota convencional por coprecipitação. 

 

2.2. Cerâmicas macroporosas: métodos de preparação 

Estruturas cerâmicas macroporosas podem ser definidas como aquelas formadas por um 

sistema bifásico contendo uma matriz cerâmica densa, geralmente contínua, e uma fase 

porosa (mínimo de 50 %volume) com tamanho médio de poros (DP) acima de 50 nm 

(para as mesoporosas: 50 > DP > 2 nm e para as microporosas: DP < 2 nm) [1]. Tais 

estruturas podem ser obtidas a partir de uma ampla variedade de métodos e suas 

variações, levando a um grande número de possibilidades em relação à quantidade, 

geometria, percolação e distribuição de tamanho de poros. Diversos trabalhos de revisão 

sobre esses materiais podem ser encontrados na literatura recente, descrevendo em 

detalhes os mecanismos de geração de poros e as propriedades das estruturas obtidas 

[1,45,46]. Nesta Tese, a revisão da literatura será direcionada a três métodos de 

produção de cerâmica macroporosa utilizando-se suspensões aquosas. Esses métodos 

vêm ganhando importância tecnológica nos últimos anos devido à maior liberdade de 

projeto, à não necessidade de compactação e sinterização prévias e à facilidade de 
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instalação e menor impacto ambiental, quando se considera seu uso em aplicações de 

alta temperatura, em especial, isolamento térmico. São eles: a) incorporação de fases 

espumógenas; 2) decomposição de precursores orgânicos; e c) decomposição de 

compostos inorgânicos hidroxilados. Esses métodos são criticamente avaliados a seguir, 

considerando-se aspectos como capacidade de geração de altos valores de porosidade, 

facilidade de aplicação, sensibilidade às condições de processo e rendimento. É 

importante mencionar que estruturas obtidas a partir da compactação de fibras 

cerâmicas e particulados não-sinterizados são classificadas como outro tipo de sistema e 

não serão abordados nessa análise. 

No método da incorporação de espumas, uma fase espumógena à base de água e 

surfactantes e uma suspensão de partículas cerâmicas são individualmente preparadas e, 

em seguida, misturadas [1,45,47-49] (Figura 4a e 4b). A suspensão então se une à fase 

líquida da espuma, ao redor das bolhas de ar. Por meio da ação de agentes ligantes 

previamente adicionados ao sistema, a suspensão é consolidada, gerando uma estrutura 

porosa sólida após a secagem (Figura 4c) e sinterização (Figura 4d). Bons resultados 

foram obtidos por meio deste método para estruturas porosas à base de óxido de 

alumínio (porosidades da ordem de 80-90 % com valores elevados de resistência 

mecânica), principalmente com usos de aditivos para manter a integridade da espuma 

após a mistura com a suspensão cerâmica (entre eles viscosificantes à base de 

carboximetilcelulose). 

Bolhas 
de ar

Água

a) Espuma 
(água + ar)

b) Suspensão 
(água + partículas)

+ =

c) Após consolidação 
do ligante e secagem

d) Após sinterização 
(retração linear 
significativa)

Água

Partículas

Água

Partículas
 

Figura 4: Representação do método da incorporação de espumógenos para produção de 

cerâmicas macroporosas. 

 

Nas aplicações em larga escala, no entanto, as principais dificuldades desse método são 

garantir a reprodutibilidade e estabilidade da espuma e impedir que as bolhas de ar da 

espuma sejam destruídas pelas altas taxas de cisalhamento e aquecimento envolvidos no 
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processo de mistura. Uma interessante variação dessa técnica emprega nanopartículas 

cerâmicas (entre outros tipos de nanopartículas) como elemento simultaneamente 

surfactante / estabilizante da espuma / fração sólida da estrutura porosa [48,49]. O 

reduzido tamanho e elevada energia de superfície das nanopartículas faz com que 

possam atuar como surfactante, produzindo fases espumógenas, sem necessidade de 

adição de outros surfactantes. Além disso, por se tratar de partículas sólidas, promovem 

uma intensa estabilização da espuma, em relação às moléculas orgânicas convencionais, 

por meio de uma estruturação mecânica. Finalmente, a alta eficiência de 

empacotamento dessas nanopartículas faz com que a parede sólida ao redor da bolha de 

ar seja fina, praticamente esférica e estanque, gerando uma grande porcentagem de 

poros fechados e com elevada resistência mecânica. Neste caso, a grande limitação do 

método é a baixa velocidade da secagem por liofilização, necessária para preservar a 

organização das partículas. 

O método da decomposição de precursores orgânicos é um dos processos mais antigos 

e utilizados na produção de estruturas cerâmicas porosas. Ele consiste em misturar 

partículas orgânicas sólidas (como serragem, amido não dissolvido e polímeros em pó, 

por exemplo) ou gotículas de líquidos não miscíveis em uma suspensão cerâmica que é, 

em seguida, consolidada por meio da ação de ligantes (Figura 5a) [1,45,50-54]. Obtém-

se assim um sistema bifásico composto pelas partículas orgânicas dispersas na matriz 

cerâmica contínua. Em alguns casos, solventes podem ser utilizados para remover a 

parte orgânica, mas é mais comum que durante o aquecimento inicial, as partículas 

orgânicas se decomponham ou evaporem e o volume originalmente ocupado por elas 

seja liberado (em geral abaixo de 400ºC), permanecendo (pelo menos em parte) como 

poro após a sinterização (Figura 5b). Estruturas com porosidade orientada e porosidade 

totalmente aberta podem ser obtidas com uso de partículas com geometria fibrosa [54]. 

Nesse caso, a elevada razão de aspecto favorece a percolação da estrutura, mesmo com 

pequenos teores volumétricos de partículas. 

Apesar das grandes vantagens, como a grande flexibilidade de composições que podem 

ser empregadas e a possibilidade de escolher a geometria e a quantidade de poros que 

serão formados, duas importantes limitações tornam esse método pouco efetivo. 

Primeiramente, como uma grande geração de calor e voláteis pode pressurizar e 

danificar a estrutura cerâmica, patamares de temperatura durante essa etapa e controle 



 35 

do teor de oxigênio na atmosfera dos fornos são condições indispensáveis a esse 

processamento, para garantir a saída suave dos gases e que todo o material orgânico seja 

decomposto, respectivamente. Além disso, como o sistema é preparado na forma de 

suspensão, dificuldades de dispersão dessas misturas são freqüentes. Devido às 

diferenças de composição e estrutura cristalina, os sistemas dispersantes comumente 

utilizados em materiais cerâmicos podem não ser adequados à dispersão do particulado 

orgânico. Assim, é bastante comum que ocorra a geração de aglomerados volumosos de 

partículas orgânicas que levam à formação de poros excessivamente grandes (Figura 

5b). 

a) c)

Mistura convencional:

Após consolidação

Mistura com heterocoagulação:

Aglomerado de 
partículas orgânicas

Partícula orgânica
individualizada

Matriz de 
alumina

Alumina 
heterocoagulada

b)
d)

Após consolidação


Após sinterização


Após sinterização

Matriz de 
alumina densa

Poros grandes e 
conectados

• Poros individualizados
• Tamanho próximo ao
da partícula orgânica

 

Figura 5: Representação do método da decomposição de precursores orgânicos para 

produção de cerâmicas macroporosas pela técnica convencional e heterocoagulação. 

 

Na variante desse processo conhecida como heterocoagulação, essas dificuldade são 

parcialmente contornadas [51-53]. Por meio de ajuste do pH das suspensões, da 

distribuição de tamanho de partícula e do uso de aditivos surfactantes catiônicos e 

aniônicos, prepara-se inicialmente duas suspensões: uma com as partículas orgânicas 

carregadas positivamente, por exemplo; e outra, com partículas cerâmica carregadas 

negativamente. A mistura cuidadosa das duas suspensões permite que as partículas 
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inorgânicas (necessariamente de menor tamanho) recubram superficialmente as 

orgânicas, individualizando-as e aumentado a homogeneidade dos poros [51-53] (Figura 

5c e 5d). No entanto, a necessidade de um cuidadoso processo de dispersão e 

homogeneização, além da dificuldade de se remover os orgânicos ainda tornam esse 

processo pouco prático para aplicações em larga escala. 

Dependendo do precursor orgânico escolhido nesse método, voláteis potencialmente 

tóxicos podem ser produzidos em grande quantidade durante sua queima/evaporação. 

Essa preocupação motivou estudos que buscaram alternativas menos agressivas para os 

geradores de poroso. Assim, de maneira similar, no método da decomposição de 

compostos inorgânicos hidroxilados (ou carbonatados), essas partículas (por exemplo, 

argilas, Al(OH)3, Mg(OH)2, CaCO3, entre outros possíveis) são introduzidas na matriz 

cerâmica densa durante a mistura e consolidação das suspensões (Figura 6a) [2-4,55]. 

Matriz de Al2O3

a) Após a consolidação b) Durante a calcinação

Composto hidroxilado ou 
carbonatado (Ex.: Al(OH)3)

Compostos de transição 
(Ex.: -Al2O3): retração 

volumétrica, alta área superficial 
e porosidade intrapartícular

c) Início da sinterização d) Fim da sinterização
• Compostos de transição: redução da 

área superficial, formação de fases 
mais estáveis (Ex.: -Al2O3)

• Matriz densa: contração volumétrica

• Matriz densa + 
porosidade residual

 

Figura 6: Representação do método da decomposição de compostos inorgânicos 

hidroxilados ou carbonatados para produção de cerâmicas macroporosas. 

 

Durante o aquecimento inicial, dois mecanismos principais são responsáveis pela 

geração de grande quantidade de poros. Uma fração da porosidade é decorrente da 

contração volumétrica que acompanha decomposição desses materiais, liberando o 
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espaço ao redor das partículas (Figura 6b). A outra provém da elevada quantidade de 

defeitos, trincas e irregularidades superficiais observados na superfície das partículas do 

material recém-decomposto (chamadas fases de transição, pois tem estrutura cristalina 

híbrida).[1-4] Continuando o aquecimento, as fases de transição se estabilizam (Figura 

6c), diminuindo sua área superficial. Cuidados necessários nesse método são o uso de 

rampas de aquecimento cuidadosas para evitar a pressurização da estrutura pelo vapor 

de água e a escolha racional dos compostos hidroxilados ou carbonatados para que não 

haja formação de fases de baixo ponto de fusão devido a reações com a matriz densa. 

Comparados aos outros dois métodos, este apresenta menor preocupação com liberação 

de compostos voláteis tóxicos e, devido à sua natureza sólida, estável e pouco reativa, 

podem ser facilmente incorporados em diversas matrizes cerâmicas (inclusive concretos 

refratários isolantes), utilizando-se os mesmos sistemas de dispersão e de ligantes. 

Apesar dessas vantagens, uma importante dificuldade pode ser introduzida pela geração 

de fases de transição: eles possuem forte tendência a promover sinterização da fase 

densa do material, com significativa perda de porosidade (Figura 6d). Esse ponto é 

particularmente prejudicial nos sistemas compostos por óxido e hidróxido de alumínio, 

quando expostos a temperaturas acima de 1100ºC por longos períodos, como será visto 

a seguir. 

 

2.2.1. Cerâmicas porosas no sistema Al2O3-Al(OH)3  

Estruturas porosas obtidas a partir de óxido e hidróxido de alumínio (respectivamente, 

Al2O3 e Al(OH)3) tem forte apelo tecnológico pela facilidade de processamento que 

apresentam (mesmas condições de dispersão e ausência de fases de baixa refratariedade) 

e por seu baixo custo [2-4]. Durante sua decomposição (250-400ºC), o hidróxido de 

alumínio (HA) sofre uma contração volumétrica de aproximadamente 60 %, gerando 

poros com dimensões da ordem de 100 nm a 10 m, dependendo de sua granulometria 

inicial. Além disso, após essa reação, o composto de transição formado é rico em 

defeitos, possui elevada área superficial (acima de 100 m2/g) e é altamente poroso 

(poros internos da ordem de 50 a 200 nm já foram observados na literatura) [2,56-58]. A 

combinação desses dois mecanismos pode gerar estruturas com porosidade entre 50-80 
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%, após sinterização a 1000-1100ºC, variando-se o teor de HA adicionado à formulação 

(valores de até 70 % de HA podem ser encontrados na literatura) [4]. 

No entanto, quando a temperatura de sinterização ultrapassa esses valores, há uma 

significativa redução de porosidade que ocorre mais intensamente nas amostras com 

maior teor de HA. Essa redução está associada à seqüência de transformações de fases 

que acompanha a decomposição da gibsita (-Al(OH)3) [57,58]: 

Fases: -Al(OH)3 -Al2O3 -Al2O3 -Al2O3 -Al2O3 -Al2O3 

Transformação:  
 

250-500ºC 
 

500-600ºC 
 

600-800ºC 
 

800-1000ºC 
 

> 1000ºC 
 

 

Acima de 1000ºC, a formação de partículas muito pequenas de -Al2O3 oriundas da 

decomposição da gibsita aumentam significativamente a força motriz para a 

sinterização, reduzindo a porosidade. Outro efeito adicional observado é a redução de 

resistência mecânica, já que o tamanho dos poros formados nesse caso aumenta, embora 

sua porcentagem total diminua [4]. 

Diversos trabalhos apontam soluções para minimizar a forte tendência à sinterização 

nesses casos [4,6]. Um dos métodos avaliados na literatura, com modesto sucesso 

quando as cerâmicas porosas são submetidas por longos períodos a altas temperaturas, é 

o uso de partículas de gibsita com menor área superficial. Essa substituição atrasa a 

formação da -Al2O3, diminuindo assim a força motriz para sinterização. Outros 

trabalhos investigaram a introdução de elementos que dificultem a sinterização e a 

conversão da alumina de transição em alumina alfa, como por exemplo, a dopagem do 

sistema com MgO. Além do inconveniente de requerer matérias primas de elevadíssima 

pureza, considerando-se o sistema todo (matriz mais formadores de poros), essa inibição 

de sinterização também reduz a resistência mecânica de forma generalizada, 

dificultando sua aplicação. 

 

2.2.2. Cerâmicas porosas no sistema Al2O3-Hidrotalcita 

A combinação de óxido de alumínio com formadores de poros à base de hidrotalcita 

pode gerar estruturas de elevada porosidade (entre 50-80 %) e com baixa tendência a 

sinterizar mesmo em temperaturas elevadas (1500-1650ºC) [4]. Esse comportamento foi 
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atribuído a vários efeitos complementares. Devido à sua baixa densidade (~ 2,1 g/cm3), 

a decomposição da hidrotalcita libera grandes quantidades de água e CO2, gerando 

elevada porosidade na estrutura. Como sua decomposição ocorre em uma ampla faixa 

de temperatura (entre 250-600C) [9], a saída dos voláteis ocorre de maneira menos 

propensa a pressurizar a estrutura. Finalmente, à medida que o aquecimento do material 

prossegue, a combinação de MgO e Al2O3 presentes na estrutura da hidrotalcita e na 

matriz de alumina começa a gerar espinélio (MgAl2O4) por volta de 1200C, na região 

dos poros recém formados (equação 7). 

(1/6)Mg6Al2(OH)16(CO3).4H2O(Porogênica) + (5/6)Al2O3 (Densa)  MgAl2O4 + (1/6)CO2 + 

2H2O  (7) 

Por se tratar de um composto tipo solução sólida, com ampla faixa de solubilidade na 

faixa de temperatura de trabalho (900-1994ºC) (Figura 7, [59]) e apresentar uma 

significativa expansão volumétrica no momento de sua formação, o espinélio possui 

forte tendência a crescimento de grãos e baixa força motriz para sinterização e 

densificação [5-7]. 
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Figura 7: Diagrama de equilíbrio do sistema MgO-Al2O3 [59]. 
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Embora esse ponto cause consideráveis dificuldades de processamento de peças densas 

à base de espinélio (muito utilizadas em refratários estruturais e dispositivos óticos), no 

caso de cerâmicas porosas, ele permite que a porosidade da estrutura seja preservada. 
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3. Metodologia, resultados e discussões 

 

Este projeto utilizou diversas técnicas de caracterização e condições de tratamento e 

ensaio. Devido a isso, para facilitar a compreensão da análise dos resultados, cada 

conjunto de experimentos será descrito como uma seqüência de metodologia 

experimental e apresentação dos resultados e discussões. 

 

3.1. Caracterização das matérias primas utilizadas 

As matérias primas utilizadas nesta Tese (Tabela 1) foram caracterizadas em relação a 

a) distribuição de tamanho de partículas (ASTM C1070-01, equipamento Zetasizer 

NanoZS, Malver), b) densidade (picnometria de Hélio, equipamento Ultrapicnometer, 

DP Union), c) área superficial específica (adsorção de N2, método BET, norma ASTM 

C1069-09, equipamento Gemini 2370, Micrometrics), d) difração de raios-X (Simens 

D5000, Kristalloflex 710, K = Cu, filtro = Ni) e medida de tamanho médio de cristal 

pela equação de Scherer e e) perda de massa a 110ºC (umidade) e a 1100ºC 

(decomposição dos hidróxidos). Também foi realizada a inspeção das matérias primas 

por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV, Philips XL30 FEG). 

As partículas utilizadas neste estudo possuem morfologia e características bastante 

distintas entre si (Figuras 8 e 9, Tabela 1). O óxido de alumínio (neste caso também 

conhecido como alumina calcinada, Figura 8a) é obtido nessa granulometria por meio 

da moagem de um bloco maior e, devido a isso, suas partículas têm formato anguloso 

resultante de múltiplas fraturas. Já o hidróxido de alumínio (Figura 8b) foi obtido a 

partir da precipitação de uma solução de aluminato de sódio em meio ácido. Esse 

processo faz com as partículas tenham menos defeitos, geometria mais homogênea e 

hábito cristalino típico na forma de placas hexagonais. Para ambas as fontes de Al3+ 

verifica-se que suas elevadas estabilidades químicas podem estar associadas ao fato de 

que o tamanho médio de cristalito (C50, Tabela 1) é igual ou próximo ao tamanho médio 

das partículas (portanto sem grande quantidade de contornos de grão). 
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Tabela 1: Características das matérias primas utilizadas. 

Fontes limpas de íons Mg2+ Fontes limpas de íons Al3+ 

Matérias Primas 
1Óxido de 
magnésio 

(MgO) 

1Hidróxido de 
magnésio 

(Mg(OH)2) 

2Óxido de 
alumínio 
(Al2O3) 

3Hidróxido de 
alumínio 
(Al(OH)3) 

Composição 
(%massa, típica) 

98.9 MgO 99.2 Mg(OH)2 99.8 -Al2O3 99.5 Al(OH)3 

Tamanho de partícula 
(D50/D90, m) 

12 / 25 4.1 / 8.6 0.5 / 1.2 0.9 / 2.5 

Densidade (g.cm-3) 3.55 2.48 3.90 2.43 
Área superficial 

específica (m2.cm-3) 
3.8 5.8 7.2 4.3 

Tamanho de cristalito 
médio (C50, m) 

12.8 9.2 0.9 2.1 

Umidade 
(%peso, 24h a 110ºC) 

1.2 0.5 0.4 0.4 

Perda de ignição 
(%massa, 110-1100ºC) 

0.9 30.8 0.8 35.5 

1) Magnesita Refratários S.A., Brasil; 2) CT3000SG, Almatis, EUA; 3) Hydral 710, Almatis, EUA 

 

a) Al2O3 b) Al(OH)3

c) MgO d) Mg(OH)2

 

Figura 8: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura para as matérias 

primas utilizadas. 
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Figura 9: Distribuição de tamanhos de partículas para as matérias primas utilizadas. 

 

A elevada área superficial das partículas de MgO (Figura 8c, Tabela 1) não pôde ser 

atribuída a um reduzido tamanho de partícula, mas às imperfeições na superfície. 

Observa-se grande irregularidade superficial devido ao método de obtenção (calcinação 

da magnesita, MgCO3), que forma trincas durante a saída dos voláteis. Seu 

correspondente hidroxilado (Figura 8d), revela que parte dessa morfologia se mantém 

mesmo após a reação com água. Outro ponto interessante ressaltado na Figura 9 é que o 

Mg(OH)2 obtido apresentou tamanhos de partícula (D50 e D90) significativamente 

menores que seu precursor MgO. Esse efeito pode ser explicado pelo mecanismo 

descrito na Figura 3 onde a formação do hidróxido menos denso que seu óxido 

precursor causa o rompimento sucessivo das partículas, inicialmente nos contornos de 

grão e, em seguida, em unidades cada vez menores. Comportamentos similares podem 

ser encontrados na literatura [35,60]. 

 

3.2. Cinética de hidroxilação das matérias primas isoladamente 

Para determinar as melhores condições de formação da hidrotalcita, medidas prévias de 

grau de hidroxilação (por termogravimetria e condutividade iônica) foram conduzidas 

com os óxidos sendo hidratados isoladamente para obter informações em relação à sua 

cinética de hidroxilação. Para a termogravimetria, foram preparadas suspensões com 50 

%massa de sólidos em água deionizada sem uso de dispersantes. Essa fração de sólidos, 
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para ambos os óxidos, é cerca de duas vezes a quantidade de água necessária para 

atingir a estequiometria das reações de hidroxilação: 

MgO + H2O  MgOH+ + OH-  Mg(OH)2   (8) 

Al2O3 + 3H2O  2Al(OH)3      (9) 

Essa condição foi escolhida para que não houvesse influência da pequena perda de água 

que eventualmente pode ocorrer durante o tempo de hidroxilação. As suspensões foram 

submetidas a tratamentos térmicos de 10ºC a 150ºC por períodos de até 7 dias (para a 

temperatura de 150ºC uma autoclave foi utilizada por um período de 0,5 a 5 h). Em 

intervalos regulares, amostras foram retiradas, secas a 110ºC por 24 h e pesadas (MSeca) 

e em seguida, calcinadas a 900ºC por 5 horas, e novamente pesadas (MCalc). A partir 

desses valores foi calculado o grau de hidroxilação (GH, %massa) utilizando-se a 

expressão: 

 

Calc

CalcSeca

M

MM
%100GH


     (10) 

Para cada óxido, o valor de GH experimental (GHExp) foi comparado com o valor 

teórico que seria obtido supondo a total hidroxilação do material (GHTeor: 44,66 % para 

o MgO e 52,94 % para o Al2O3). 

Para as medidas de condutividade iônica das suspensões (50 %massa) em função do 

tempo, foi utilizado um condutivímetro microprocessado (CG2000, Gehaka, Brasil, com 

célula de 10 mS.cm-1) acoplado a um banho térmico (temperaturas entre 10 e 80ºC) e 

sistema eletrônico de coleta de dados.  

Embora o óxido de alumínio não tenha apresentado nenhum indício de hidroxilação 

significativo (Figuras 10 e 11), para o óxido de magnésio a variação da temperatura do 

tratamento térmico causou alterações bastante significativas na cinética da reação: 

quanto mais alta a temperatura de tratamento térmico, mas rápida e próxima da 

estequiometria a reação (em especial para a condição hidrotermal a 150ºC). Trabalhos 

encontrados na literatura indicam que essa dependência da cinética de hidroxilação do 

MgO com a temperatura está associada à maior dissociação inicial de íons Mg2+ na água 

da suspensão [41,43,60]. A rápida saturação do meio leva à precipitação massiva de 
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Mg(OH)2 na superfície das partículas de MgO. Devido à grande diferença de densidade 

entre óxido (MgO = 3,5 g.cm-3) e hidróxido (Mg(OH)2 = 2,4 g.cm-3) de magnésio, a 

reação de hidroxilação é acompanhada por um significativo aumento de volume que 

leva a um microtrincamento generalizado na superfície das partículas de MgO [36-

38,60]. A exposição de novas superfícies ainda não reagidas reinicia o processo, 

tornando-o assim autocatalítico (ver Figura 3). 
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Figura 10: Avaliação da cinética de hidroxilação do MgO e Al2O3 isoladamente por 

medida de condutividade iônica, em diferentes temperaturas. 
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Figura 11: Avaliação da cinética de hidroxilação do MgO e Al2O3 isoladamente por 

termogravimetria, em diferentes temperaturas. 
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A área superficial específica e o tamanho médio de cristalitos são outras variáveis de 

grande importância para a cinética de hidroxilação do MgO e outros óxidos [60]. Esses 

parâmetros definem a área de reação e fornecem um indicativo da reatividade do 

material (quanto menores os cristalitos, mais contornos e, conseqüentemente, maior a 

quantidade de áreas de elevada reatividade química). Assim, a inércia química 

observada para a alumina calcinada associa-se tanto à elevada estabilidade de sua fase 

majoritária (-Al2O3) quanto ao tamanho de cristalito próximo ao tamanho médio da 

partícula 

Como a formação da hidrotalcita depende simultaneamente da presença de íons Mg2+ e 

Al3+, é razoável supor que temperaturas da ordem de 50ºC ou mais serão necessárias 

para a hidroxilação do MgO e que a utilização do Al2O3 como fonte de Al3+ 

provavelmente não será efetiva, já que esse óxido não apresentou nenhuma reação 

significativa com a água nessas condições. 

 

3.3. Cinética de cohidroxilação 

O processo comumente utilizado para síntese da hidrotalcita é chamado coprecipitação, 

isto é, a partir de uma solução de sais de magnésio (MgCl2, por exemplo) e alumínio 

(AlNO3, principalmente), a precipitação deste composto é conseguida por meio de uma 

variação de pH (de ácido-neutro para altamente alcalino) [15,16]. Nesta Tese, esse 

método foi modificado para que os óxidos/hidróxidos se hidratassem simultaneamente e 

por isso foi chamado cohidroxilação [35]. 

A formação da hidrotalcita por meio da cohidroxilação acontece a partir de um processo 

de dissolução parcial dos óxidos/hidróxidos precursores seguido da precipitação do 

hidróxido misto. Devido a isso, a proporção ideal dos reagentes para formação da 

hidrotalcita pode não seguir o previsto pela estequiometria da reação. Dessa forma, três 

importantes variáveis foram avaliadas: a) composição dos reagentes (óxido ou 

hidróxido de magnésio e óxido ou hidróxido de alumínio); b) proporção dos reagentes 

(em misturas dos 4 candidatos variando de 10 a 90 %massa) ; c) temperatura da reação 

(10, 25, 50 e 150ºC). Assim, a partir das misturas a seco, foram preparadas suspensões 

com 50 %massa de sólidos em água deionizada, sem uso de dispersantes. Essa fração de 
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sólidos, para ambos os óxidos, garante disponibilidade de cerca de duas vezes a 

quantidade de água necessária para atingir a estequiometria das reações de hidroxilação: 

6MgO + Al2O3 +12H2O + CO2  Mg6Al2(OH)16(CO3)4H2O  (11) 

As suspensões foram submetidas a tratamentos térmicos de 10ºC a 150ºC por períodos 

de até 7 dias (para a temperatura de 150ºC, uma autoclave foi utilizada por um período 

de 0,5 a 5 h). Em intervalos regulares, amostras foram retiradas, secas a 110ºC por 24 h 

e pesadas (MSeca) e em seguida, calcinadas a 900ºC por 5 horas, e novamente pesadas 

(MCalc). Para cada combinação de óxidos/hidróxidos, o valor de GH experimental 

(GHExp) foi calculado a partir da Equação 10 e comparado com o valor teórico que seria 

obtido supondo a total reação do material (GHTeor: 75,62 %massa). É importante 

ressaltar que a hidrotalcita possui uma estequiometria fixa e, devido a isso, excessos de 

íons Mg2+ ou Al3+ resultam, respectivamente, em hidrotalcita mais hidróxido de 

magnésio ou mais hidróxido de alumínio [8,10,12,14]. A Figura 12 mostra os resultados 

de GH para diversas combinações das matérias primas testadas após 7 dias a 50ºC. 
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Figura 12: Grau de hidroxilação (teórico e experimental) para diversas combinações de 

matérias primas (após 7 dias a 50ºC). 
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A mistura de óxido de alumínio com MgO ou com Mg(OH)2 produziu resultados 

bastante similares (Figura 12a e 12b). Esse comportamento pode ser explicado 

considerando-se os resultados das Figuras 10 e 11: como nessas condições o óxido de 

alumínio não reage com a água e o MgO se encontra totalmente hidroxilado (na forma 

de Mg(OH)2), obteve-se na verdade uma mistura ponderada de óxido de alumínio e 

hidróxido de magnésio. De forma similar pode ser explicada a Figura 12c: uma vez pré-

formados o Mg(OH)2 e o Al(OH)3 nenhum indício de reação para formação de um 

composto misto foi observado. Essa hipótese pode ser comprovada por meio dos pontos 

experimentais que recaíram sob a linha que representa o GHTeórico obtido com para uma 

mistura ponderada desses hidróxidos e dos padrões de difração de raios-X apresentados 

na Figura 13 (para a composição 60 % Mg(OH)2 – 40 % Al(OH)3). Esses resultados 

indicam também que é condição fundamental para formação da hidrotalcita que os íons 

Mg2+ e Al3+ estejam simultaneamente presentes na reação e que se um dos óxidos for 

inerte e/ou insolúvel não haverá formação deste composto. 
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Figura 13: Difração de raios-X para as diferentes combinações de matérias primas. 
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Em presença de água o MgO começa a se hidroxilar como descrito pela Equação 1 e no 

diagrama de Pourbaix para o magnésio, apresentado na Figura 14a [61]. Nesse processo, 

uma grande quantidade de íons Mg2+ e OH- é liberada na suspensão, alcalinizando o 

meio. Embora o óxido de alumínio não se hidrate nas condições testadas, o hidróxido de 

alumínio apresenta considerável solubilidade em pH's alcalinos, como mostrado pelo 

Diagrama de Pourbaix do alumínio [61], apresentado na Figura 14b, ocorrendo assim a 

liberação simultânea íons Mg2+ (pela hidroxilação do MgO) e Al3+ (pela dissolução do 

Al(OH)3). Embora esses íons possam coexistir ser reagir em pH's ácidos e neutros, em 

ambientes alcalinos a precipitação na forma de hidróxido duplo é favorecida por meio 

do deslocamento de equilíbrio químico, como descrito na Equação 4, formando a 

hidrotalcita. É importante mencionar que a baixíssima solubilidade de hidrotalcita em 

meios alcalinos [8,11] impede um novo deslocamento de equilíbrio químico e sua 

dissolução. 
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Figura 14: Diagrama de Pourbaix para a) magnésio e b) alumínio metálicos [61]. 

 

Um comportamento distinto foi observado na Figura 12d, onde a mistura de óxido de 

magnésio e hidróxido de alumínio resultou em um grau de hidroxilação superior ao 

previsto para a simples mistura mecânica desses hidróxidos. Como os maiores valores 

de GHExp foram obtidos para as composições com ~ 60 %massa de MgO (e como essa 

razão está muito próxima do valor estequiométrico) essa composição foi investigada por 

difração de raios-X (Figura 13) e a formação de hidrotalcita foi confirmada (o pico 

intenso em 12º é bastante característico da hidrotalcita e sua posição indica a estrutura 
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lamelar do composto). Outro aspecto interessante a ser observado na Figura 13 é o 

quase total desaparecimento dos picos de difração referentes ao MgO, Mg(OH)2 e 

Al(OH)3 no difratograma dessa composição. Embora essa técnica de caracterização não 

possa ser utilizada de forma diretamente quantitativa nessa configuração, ela sugere que 

o MgO e o Al(OH)3 tenham sido quase que totalmente consumidos na formação da 

hidrotalcita e permitem determinar o mecanismo de formação da hidrotalcita por 

cohidroxilação. 

Para melhor explorar esses aspectos, suspensões com diversas proporções de MgO e 

Al(OH)3 (10-90 %massa) foram testadas em diferentes temperaturas (10-150ºC). Os 

resultados de GH para esse sistema são apresentados na Figura 15. 
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Figura 15: Grau de hidroxilação (teórico e experimental) para diversas combinação de 

MgO e Al(OH)3 (após 7 dias). 

De forma geral, as amostras tratadas em temperaturas mais baixas apresentaram valores 

menores de GH, provavelmente devido à redução da velocidade de hidroxilação do 

MgO. Entre as amostras tratadas a 50ºC e 150ºC, os maiores valores de GH foram 

obtidos para a amostra com composição 60%MgO-40%Al(OH)3 (próximo à razão 

estequiométrica), atingido, respectivamente 91 % e 74 % do valor teórico esperado. 

Para as outras composições (com excesso de MgO ou de Al(OH)3), foram obtidas 

misturas de hidrotalcita mais Mg(OH)2 e hidrotalcita mais Al(OH)3, respectivamente, 

com valores de GH também muito próximos ao teórico esperado. 
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3.4. Caracterização das partículas de hidrotalcita obtidas 

Uma amostra da hidrotalcita sintetizada (contendo 60 %massa de MgO e 40 %massa de 

Al(OH)3, hidratada a 150ºC por 3 h) e outra de hidrotalcita de grau analítico (Sigma, 

Alemanha) foram caracterizadas em relação à: a) distribuição de tamanho de partículas 

(segundo a norma ASTM C1070-01, equipamento Zetasizer NanoZS, Malver), b) 

densidade (picnometria de Hélio, equipamento Ultrapicnometer, DP Union), c) área 

superficial específica (método BET, norma ASTM C1069-09, equipamento Gemini 

2370, Micrometrics) e d) perda de massa a 1100ºC. Também foi realizada a inspeção da 

amostra sintetizada por meio de microscopia eletrônica de varredura (MEV, Philips 

XL30 FEG). 

A amostra de hidrotalcita sintetizada pelo método da cohidroxilação apresenta 

características semelhantes às obtidas para o composto de grau analítico (obtido pela 

técnica tradicional de coprecipitação de sais e liofilização), principalmente em relação a 

tamanho de partícula, densidade e perda ao fogo (Tabela 2 e Figura 16). 

Tabela 2: Caracterização da hidrotalcita obtida. 

Hidrotalcita (Mg6Al2(OH)16CO34H2O) 
Características 

Sintetizada 
1Referência 

(reagente grau analítico) 

60 MgO 61,3 MgO 
Composição (%massa) 

40 Al(OH)3 38,7 Al(OH)3 

Tamanho de partícula (D50/D90, nm) 180 / 250 80 / 150 
Densidade (g.cm-3) 2,10 2,09 

Área superficial específica (m2.cm-3) 28 56 
Perda de ignição (%peso, 110-1100ºC) 71,66 77,81 

1Sigma, Alemanha. 

 

As diferenças em relação ao tamanho médio de partícula podem se explicar 

considerando-se que, embora o princípio físico-químico seja semelhante, as condições 

de coprecipitação e envelhecimento das partículas foram distintas. Pode-se observar 

ainda que o tamanho médio das partículas de hidrotalcitas obtida foi consideravelmente 

menor (180 nm) que aqueles observados para os reagentes (12 m e 0,9 m, 

respectivamente para MgO e Al(OH)3) (Figura 16). Como não houve nenhuma etapa de 

moagem ou desaglomeração durante o processo de síntese, esse reduzido tamanho de 

partícula para a hidrotalcita, bem como sua morfologia homogênea e com hábito 
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cristalino de placas hexagonais (Figura 17), corrobora a proposta de mecanismo 

sugerida onde esse composto é obtido a partir da co-dissolução e co-precipitação dos 

reagentes. Esse comportamento apresenta uma importante conseqüência tecnológica, já 

que processos de moagem convencionais dificilmente atingem essa faixa de tamanho de 

partícula sem introduzir severa contaminação no sistema. 
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Figura 16: Distribuição de tamanho de partícula para as várias matérias primas 

utilizadas e para a hidrotalcita produzida (60%MgO-40%Al(OH)3, após 3 h a 150ºC). 

 

a) b)

 

Figura 17: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura para a) a 

hidrotalcita obtida (60%MgO-40%Al(OH)3, após 3 h a 150ºC) por cohidroxilação e b) 

referência analítica obtida por coprecipitação. 

 

Na Figura 18, pode-se observar o aspecto da secção transversal da amostra 60%MgO-

40%Al(OH)3, logo após sua síntese (após 3 h a 150ºC). Observa-se um interessante 
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efeito de textura na forma de folhas na parte inferior da amostra. Aspectos similares têm 

sido descrito na literatura como efeito memória das partículas de hidrotalcita [16,17]. 

Devido à sua elevada razão de aspecto e flexibilidade, uma vez formadas em uma 

determinada posição, deformações mecânicas de curta extensão provocam a laminação 

do material em sua tentativa de retornar à posição original. Esse aspecto encontra-se em 

estudo atualmente no Grupo de Pesquisa do Autor desta Tese. 

 

Figura 18: Secção transversal da amostra 60%MgO-40%Al(OH)3, após 3 h a 150ºC. 

 

3.5. Efeito da concentração de sólidos da suspensão na formação da hidrotalcita 

Diversas variáveis que podem afetar o rendimento da reação de formação da hidrotalcita 

por cohidroxilação, como por exemplo, granulometria das matérias primas precursoras, 

adição de dispersantes e outros aditivos, agitação, pH do meio e a própria exotermia da 

reação, entre outros, estão em estudo no Grupo de Pesquisa do Autor atualmente. Nesta 

Tese, o teor de sólidos da suspensão precursora foi avaliado por se tratar de um 

importante parâmetro tecnológico. Suspensões preparadas com alto teor de sólidos 

tendem a se mais viscosas e difíceis de preparar, manipular e transportar; por outro lado, 

quanto maior o conteúdo de água no sistema maior o gasto energético com aquecimento 

e secagem ao fim do processo. 
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Para avaliar o impacto da concentração de sólidos na suspensão precursora, a 

composição 60%MgO-40%Al(OH)3 foi preparada com diferentes teores de água, desde 

o mínimo necessário para molhar toda a superfície das partículas (12,54 %massa) até 

cerca de 2,5 vezes o teor estequiométrico para a reação. Seu grau de hidroxilação 

(GHExp) foi medido após 7 dias a 50ºC, segundo o procedimento descrito nas seções 

anteriores. 

Quantidades de água abaixo do mínimo estequiométrico (28,94 %massa) reduziram os 

níveis do grau de hidroxilação a valores inferiores à metade do valor teórico (GHTeor), 

como esperado; teores maiores, no entanto, não afetaram significativamente o 

rendimento da reação (Figura 19). Como a reação de cohidroxilação ocorre por um 

processo de dissolução-precipitação de íons, tanto o MgO, quanto o Al(OH)3 possuem 

solubilidade bastante reduzida em água, mesmo em condições hidrotermais. Dessa 

forma, mesmo que mais água esteja disponível para receber os íons dissolvidos, sua 

quantidade global durante o período de dissolução continua reduzida e cinética da 

reação não se altera. Além disso, a etapa de precipitação da hidrotalcita ocorre em parte 

na superfície das partículas precursoras, de modo que, com o tempo, a difusão dos íons 

fica cada vez mais difícil, limitando o rendimento da reação.  
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Figura 19: Efeito do teor de água na suspensão de 60%MgO-40%Al(OH)3 para 

formação da hidrotalcita. 

 

Em relação aos parâmetros do processo de síntese, pode-se afirmar ainda que a 

utilização do teor de água estequiométrico mínimo não é recomendada, pois, pequenas 
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perdas de água por secagem acidental podem ocorrer, comprometendo o rendimento da 

reação. Por outro lado, quantidades excessivas de água, tornariam o processo 

dispendioso pelo gasto de energia, sem qualquer benefício significativo. 

 

3.6. Utilizando as nanopartículas de hidrotalcita obtidas para obtenção de cerâmicas 

porosas 

A hidrotalcita sintetizada (60%MgO-40%Al(OH)3, 50 %massa de água, autoclavada a 

150ºC, por 3 horas) ou o volume equivalente de Al(OH)3 (utilizado como referência de 

comparação) foram misturados a seco com óxido de alumínio em proporções entre 10 e 

97 %volume (as amostras contendo 97 %volume de geradores de poros receberam 

apenas a adição de 3 %volume do ligante alumina hidratável, como visto a seguir). Em 

seguida, para cada composição foi preparada uma suspensão aquosa contendo 30 

%volume de sólidos, 0,05 %massa de acetato de diamônio (DAC, Labsynth, Brasil) 

como dispersante e uma razão de esferas de alumina (1,5 cm de diâmetro) igual a 5:1. 

Esse conjunto foi colocado em um moinho de esferas por 2 horas para homogeneização. 

Após esse período, as suspensões receberam a adição de 3 %volume (base seca) de 

alumina hidratável (Alphabond 300, Almatis, Alemanha), para atuar como ligante, e 

permaneceram no moinho de bolas por mais 10 minutos. Ao fim deste período, as 

amostras foram moldadas na forma de cilindros de 25 mm  25 mm (para medida de 

porosidade, resistência mecânica e retração volumétrica total) e curados em ambiente 

ventilado a 50ºC por 24 horas. Após a desmoldagem e secagem a 110ºC por 24 horas, as 

amostras foram prensadas isostaticamente a 100 MPa, por 5 minutos. A sinterização 

dessas amostras foi conduzida a 1100ºC e 1500ºC (1ºC/min até 600ºC, 2ºC/min até 

800ºC, 5ºC/min até 1100ºC ou 1500ºC, patamar de 5 horas e resfriamento a 2ºC/min até 

temperatura ambiente). 

Essa escolha dessas temperaturas de sinterização foi baseada em dois momentos 

bastante distintos do processamento e em relação às condições de uso desses materiais. 

A temperatura de 1100ºC representa o início dos fenômenos de sinterização, 

densificação e crescimento de grão. Em relação a outros sistemas óxidos, permite que 

materiais como silicato de cálcio ou magnésio e mesmo porosos à base de Al(OH)3 seja 

utilizados por períodos relativamente longos, por exemplo, em aplicações como a fusão 
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de alumínio metálico e processos petroquímicos. A 1500ºC, por outro lado, não apenas 

tais fenômenos de sinterização tornam-se mais intensos e rápidos, como a velocidade de 

reações no estado sólido (como a formação de espinélio, por difusão mútua de íons 

Mg2+, Al3+ e O2-) e potencial presença de fases líquidas aumentam consideravelmente. 

Neste caso, as aplicações típicas envolvem isolamento térmico siderúrgico e na 

produção de cimento. 

As amostras sinterizadas foram caracterizadas por meio de medidas de porosidade 

aparente (ASTM C373-88, Método Padrão para Absorção de Água, densidade do bulk, 

Porosidade Aparente e Gravidade Específica Aparente de Produtos Cerâmicos 

Sinterizados) utilizando etanol como fluido de imersão. Sua resistência mecânica foi 

medida por compressão diametral (ASTM C496-90) em um equipamento MTS 810 

TestStarII, com uma taxa de aplicação de carga de 15 N.s-1. Cinco amostras foram 

testadas para cada composição e temperatura de queima. A retração volumétrica total 

(V, %volume) foi calculada medindo-se as dimensões médias das amostras antes (Vi) 

e após (VF) o tratamento térmico e usando a expressão 12 
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onde H e D são, respectivamente, a altura e o diâmetro médio das amostras cilíndricas 

(três medidas foram tomadas para cada dimensão em cada amostra) e os expoentes i e F 

representam os estados inicial e final, respectivamente. Os resultados de porosidade 

aparente, resistência mecânica e retração volumétrica são apresentados como valores 

médios com os respectivos desvios-padrão na Figura 20. O aspecto dessas amostras 

pode ser visto na Figura 21. 

Para o teste de dilatometria, amostras cilíndricas de de 4 mm  10 mm com 

composições contendo 70 %volume de hidrotalcita 60%MgO-40%Al(OH)3 ou 70 

%volume de Al(OH)3 foram preparadas nas mesmas condições anteriores e testadas em 

um dilatômetro horizontal (DIL402C, Netzsch, Alemanha), até 1500ºC (taxa de 

aquecimento de 10ºC.min-1, fluxo de ar sintético de 50 mL.min-1). Esses resultados são 

apresentados na forma de curvas de variação dimensional linear (L, adimensional) 
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(Figura 22), calculada a partir da equação 13, e sua derivada em função do tempo do 

ensaio, a taxa de variação linear dimensional (L.t-1, min-1): 

i

iF

L

LL
L


         (13) 

onde L é o comprimento da amostras e os expoentes i e F representam os estados inicial 

e final, respectivamente. Na Figura 22 é apresentada também a análise da hidrotalcita 

60%MgO-40%Al(OH)3 e do Al(OH)3 puros por termogravimetria (STA 449F3, 

Netzsch, Alemanha, 10ºC.min-1, fluxo de ar sintético de 50 mL.min-1, até 800ºC). 

As amostras contendo 70 %volume da hidrotalcita 60%MgO-40%Al(OH)3 ou 60 

%volume de Al(OH)3, sinterizadas a 1100ºC e 1500ºC foram inspecionadas por meio de 

microscopia eletrônica de varredura (MEV, Philips XL30 FEG, 5000 vezes) (Figura 23) 

e, após serem trituradas em almofariz e peneiradas (DPartícula < 45 m), foram 

caracterizadas por meio de difração de raios-X (Simens D5000, Kristalloflex 710, K = 

Cu, filtro = Ni) (Figura 24). 

Nas amostras contendo Al(OH)3 e tratadas a 1100ºC, quanto maior o teor de agente 

porogênico, maior o nível de porosidade (Figura 20a) e retração volumétrica total 

(Figura 20b) atingidos e, conseqüentemente, menor a resistência mecânica observada 

(Figura 20c). Naquelas com hidrotalcita, por outro lado, verifica-se que os maiores 

valores de porosidade (Figura 20d) e os menores níveis de resistência mecânica (Figura 

20e) e retração linear (Figura 20f) foram apresentados pela amostra contendo 70 

%volume de hidrotalcita. Na Figura 21 pode-se observar o aspecto macroscópico das 

amostras contendo diferentes teores de hidrotalcita (21a) e a comparação com a 

referência à base de Al(OH)3 (21b). 

O aumento da temperatura de sinterização para 1500ºC reduziu simultaneamente os 

níveis de porosidade (Figura 20a) e resistência mecânica (Figura 20c) e aumentou a 

retração volumétrica total (Figura 20b) nas amostras com Al(OH)3. Esse 

comportamento, registrado na literatura em sistemas semelhantes pode ser atribuído à 

mudança no tamanho e formato dos poros [2,4] e relacionado com as curvas 

dilatométricas e termogravimétricas apresentadas na Figura 22. 
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Figura 20: Porosidade aparente (a, b), retração volumétrica total (c e d) e resistência 

mecânica (compressão diametral) (e e f) para cerâmicas porosas à base de Al2O3 e 

contendo diferentes teores de ou Al(OH)3 ou da hidrotalcita sintetizada (60%MgO-

40%Al(OH)3), respectivamente. 

 

A decomposição do Al(OH)3 (200-330ºC, Figura 22ai) causa dois efeitos importantes: a 

grande perda de água gera uma retração nas partículas de Al(OH)3 levando à contração 

da amostra (verificada pelo pico de taxa de variação dimensional linear na mesma faixa 

de temperatura) e as aluminas de transição formadas acima de 300ºC apresentam 

elevada reatividade e morfologia irregular, favorecendo a densificação da estrutura [2-
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4,57]. A combinação desses efeitos com a grande quantidade de poros formada faz com 

que haja coalescência de poros, aumentando seu tamanho médio, embora seu teor total 

diminua, afetando também a resistência mecânica do material. Esse efeito foi 

particularmente danoso nas amostras contendo 97 %volume de Al(OH)3, que devido à 

sua grande fragilidade, não pôde sequer ser manipulada e retirada inteira do forno. 

 

25 mm

25 mm

a)

b)

50 % 70 %

85 % 97 %

70 %vol. 
Al(OH)3

70 %vol. 
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Figura 21: Aspecto das amostras contendo a) diferentes teores volumétricos de 

hidrotalcita e b) 70 %volume de Al(OH)3 ou hidrotalcita sintetizada. 

 

Nas amostras contendo hidrotalcita, resultados bastante distintos podem ser observados. 

Embora o aumento da temperatura de sinterização tenha reduzido o nível de porosidade 

(Figura 20d) e aumentado a retração volumétrica total (Figura 20e) e resistência 

mecânica (Figura 20f) para a maioria das amostras, para aquela contendo 70 %volume 

de hidrotalcita, praticamente não houve mudanças significativas nessas propriedades. A 

observação dessas amostras por microscopia eletrônica (Figura 23) corrobora o elevado 
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nível de porosidade nas amostras com hidrotalcita (23a), enquanto a amostra com 

Al(OH)3 revala uma estrutura bastante densa, indicando intenso processo de 

sinterização. Esse comportamento pode ser associado à composição química total dessas 

amostras e à reação descrita na Equação 7. 

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0 250 500 750 1000 1250 1500

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0.000

0.001

-0.25

-0.20

-0.15

-0.10

-0.05

0.00

0.05

0 250 500 750 1000 1250 1500

-0.005

-0.004

-0.003

-0.002

-0.001

0.000

0.001

-1.2

-0.9

-0.6

-0.3

0.0

0.3

100 300 500

-1.2

-0.9

-0.6

-0.3

0.0

0.3

125 325 525

Temperatura (ºC)

V
ar

ia
çã

o
 d

im
en

si
o

n
al

 l
in

ea
r 

(
L

, 
ad

im
en

si
o

n
al

)

T
ax

a 
d

e 
v

ar
ia

çã
o

 d
im

en
si

o
n

al
 l

in
ea

r 
(

L
/t

, 
m

in
-1

)

d
T

G
(%

.m
in

-1
)

d
T

G
(%

.m
in

-1
)

ai)

aii)

bi)

bii)

 

Figura 22: Variação dimensional linear obtida por meio de dilatometria para as amostras 

contento 30%Al2O3-70%Al(OH)3 (ai) e 30%Al2O3-70%Hidrotalcita (bi). Os quadros 

internos mostram a termogravimetria do Al(OH)3 (aii) e hidrotalcita sintetizada (bii) 

puros. 
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A composição da amostra contento 70 %volume de hidrotalcita com alumina calcinada 

permitiu que, após sua decomposição (175-500ºC, Figura 22bi), as quantidades exatas 

de MgO e Al2O3 para formação de espinélio (MgAl2O4) fossem formadas e reagissem 

completamente. Essa hipótese é confirmada pelos resultados de difração de raios-X 

(Figura 24), que apontam esse composto como fase majoritária a 1100ºC e única a 

1500ºC. 

 

5 m5 m 5 m5 m

a) b) 

 

Figura 23: Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura para amostras 

contento a) 30%Al2O3-70%Hidrotalcita e b) 30%Al2O3-70%Al(OH)3, ambas 

sinterizadas a 1500ºC, por 5 horas (aumento de 5.000 vezes). 

 

Como apresentado na seção 2.2.2, esse comportamento encontra similar entre estudos 

na literatura e pode ser explicado em termos da dificuldade intrínseca do espinélio para 

densificar [4-6] e da expansão volumétrica que segue sua formação [7]. Essa amostra 

simultaneamente: 1) Contém uma grande quantidade de hidrotalcita, levando a uma 

elevada perda de massa durante a decomposição térmica gerando altos níveis de 

porosidade. 2) Possui uma composição química capaz de gerar exclusivamente 

espinélio, que permite que essa elevada porosidade seja preservada em altas 

temperaturas. 3) A natureza expansiva dessa reação de formação minimiza a retração 

volumétrica total e contribui ainda mais na preservação dos poros. Esse último efeito 
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fica bastante evidente na imagem da Figura 21b e dilatograma da 22bii: em 1280ºC o 

sistema pára de retrair e começa a se expandir até 1500ºC, confirmando essa hipótese. 

10 20 30 40 50 60 70

2 (º)

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

n
id

ad
es

 a
rb

it
rá

ri
as

)

S S

S

S

S

S

S S

S

S

S
S

P

P

a) 1100ºC

b) 1500ºC

 

Figura 24: Difração de raios-X para as amostras contendo 70 %volume da hidrotalcita 

60%MgO-40%Al(OH)3 após tratamentos térmicos a a) 1100ºC e b) 1500ºC (S = 

espinélio (MgAl2O4) e P = periclásio (MgO)). 

 

Outro ponto importante a ser destacado nesses resultados diz respeito às composições 

contendo 30 %volume e 97 %volume de hidrotalcita. Os baixos níveis de porosidade 

observados nesses casos estão associados ao grande excesso de -Al2O3 e MgO, 

respectivamente, em relação à estequiometria do espinélio. Em altas temperaturas 

(acima de 1200ºC), esses excessos de Al2O3 e MgO nas composições tendem a migrar 

para as regiões de contornos, precipitando-se na forma de coríndon e periclásio, 

restringindo o crescimento dos grãos e, assim, tornando a densificação mais intensa [5]. 

Essa estratégia (adicionar excesso de Al2O3 ou MgO a composições de espinélio 
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eletrofundido) é comumente utilizada em tijolos refratários densos justamente para 

facilitar sua densificação [7]. 

Finalmente, é importante ressaltar que, em relação às amostras contendo Al(OH)3, 

aquelas à base de hidrotalcita com composição total próxima ou igual à do espinélio (50 

%volume, 70 %volume e 85 %volume) apresentaram maiores níveis de porosidade e 

resistência mecânica, com menor retração volumétrica total. 
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4. Considerações finais 

 

Nesta Tese demonstrou-se a possibilidade de utilizar o composto hidrotalcita 

(Mg6Al2(OH)16(CO3).4H2O), previamente sintetizado a partir de suspensões aquosas de 

óxido de magnésio (MgO) e hidróxido de alumínio (Al(OH)3), como agente porogênico 

em matrizes densas de óxido de alumínio (Al2O3) ou alumina.  

O processo de cohidroxilação a partir de suspensões aquosas de MgO e Al(OH)3 

apresentou excelente rendimento (aproximadamente 90 % do valor teórico esperado) e 

permitiu a formação partículas de hidrotalcita (D50 = 180 nm) com elevada 

cristalinidade e homogeneidade. Nesse processo, a rápida hidroxilação do MgO elevou 

o pH da suspensão favorecendo a dissolução do Al(OH)3. A dissolução simultânea 

desses íons em pH alcalino favorece a precipitação da hidrotalcita. A comparação com o 

reagente de grau analítico (sintetizado por processos de coprecipitação convencional) 

mostrou características bastante similares (densidade, área superficial e perda ao fogo). 

Verificou-se ainda que a temperatura do meio reacional e a proporção das fontes de íons 

Mg2+ e Al3+ são variáveis de grande importância para esse rendimento. O teor de água 

utilizado nas suspensões não apresentou influência significativa, desde que esteja acima 

do mínimo estequiométrico necessário para que a reação ocorra. 

Devido às similaridades físico-químicas do óxido de alumínio e a hidrotalcita, 

suspensões estáveis desses materiais puderam ser preparadas pelos métodos 

convencionais e consolidadas com alumina hidratável como ligante. Após calcinação e 

sinterização, verificou-se a geração de estruturas com diferentes graus de porosidade, 

resistência mecânica e contração volumétrica total. Essas propriedades foram 

moduladas variando-se a proporção de hidrotalcita e alumina na composição. As 

composições cuja estequiometria se aproximaram da do espinélio de alumino e 

magnésio (MgAl2O4) sofreram menor redução de porosidade e retração volumétrica 

mesmo após sinterização a 1500ºC. Esse comportamento foi atribuído à dificuldade 

intrínseca que o espinélio possui em sinterizar (devido à complexidade de sua célula 

unitária e ao fato de ser uma solução sólida extensa) e à expansão volumétrica que 

ocorre localmente durante sua formação. 
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