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RESUMO 
 
Neste trabalho, espumas cerâmicas obtidas a partir de fonte alternativa de 

matéria-prima (casca cerâmica) foram processadas por meio de espumação 

direta e gelcasting de proteínas. A casca cerâmica, resíduo sólido industrial 

gerado no processo de fundição de precisão, apresenta características muito 

interessantes e adequadas à produção de materiais celulares para aplicações 

à altas temperaturas (> 1400 °C). Assim, este resíduo foi triturado e moído 

(d50 < 2 µm) e, então, caracterizado do ponto de vista de suas propriedades 

físicas, químicas, estruturais e morfológicas. Subsequentemente, as espumas 

no estado líquido foram otimizadas por meio de parâmetros da suspensão 

(pH, concentração de dispersante e de sólidos), de espumação (tensoativo e 

velocidade de rotação), e também com relação a temperatura de geleificação. 

Após a preparação, as espumas no estado líquido contendo 35% em volume 

de sólidos e agitadas a 500 rpm, foram geleificadas a 80 °C (2 h 30 min), 

secas em temperatura ambiente e submetidas a um processo de queima a 

1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento) e, então caracterizadas. 

Posteriormente, as espumas de casca cerâmica produzidas foram testadas em 

operação como queimadores porosos radiantes (bancada experimental). Os 

resultados mostraram que é possível obter espumas de casca cerâmica (98% 

em volume de mulita) com porosidades superiores a 80%, caracterizadas por 

uma rede de poros esféricos e altamente interconectados, com tamanhos 

variando entre 60 e 1700 µm, resistência à compressão de 0,9 ± 0,2 MPa, 

condutividade térmica variando entre 0,2014 ± 0,0004 e 0,2181 ± 0,0005 

W/m.K, coeficientes de permeabilidade Darciana (k1) e não-Darciana (k2) de, 

respectivamente, 1,32 a 1,83 x 10-9 m2 e 8,34 a 22,46 x 10-5 m. Estes últimos 

resultados indicam que as espumas de casca cerâmica produzidas 

apresentam-se em uma faixa de permeabilidade típica de espumas de réplica 

polimérica e, portanto, são adequadas para a aplicação em queimadores 

porosos radiantes. O potencial de aplicação dos queimadores porosos 

produzidos incluem diversos processos industriais, tais como cozimento de 

alimentos, têmpera de vidros e tratamento térmico de metais, pois operaram 

em condições semelhantes aos queimadores convencionais, além de 

resistirem aos ciclos térmicos e às temperaturas impostas, apresentando 

potência térmica específica entre 0,47 e 4,01 kW/m2, limite inferior de 

inflamabilidade em Φ= 0,7 (uch = 20,6 cm/s), temperatura de superfície em 

torno de 224 °C e 898 °C (medida por meio de uma câmera de termografia a 

infravermelho) e eficiência de radiação máxima de aproximadamente  

24,5%.  

Palavras-chave: Queimadores porosos radiantes, resíduos de casca 

cerâmica, cerâmicas celulares, espumação direta, gelcasting de proteínas. 



 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
In this work, ceramic foams obtained from an alternative source of raw 

material (ceramic shell) were processed by direct foaming and gelcasting of 

proteins. The ceramic shell, industrial solid waste generated in the process of 

precision casting, has very interesting and shows suitable characteristics for 

the manufacturing of cellular materials in applications involving high 

temperatures (> 1400 °C). Thus, this waste was crushed and milled (d50 < 2 

µm) and, then, characterized from the point of view of their physical, 

chemical, structural and morphological properties. Subsequently, the wet 

foams were optimized by means of suspension parameters (pH, dispersant 

and solids concentration), foaming (tensoactive and stirring velocity) and also 

according to the gelling temperature. After preparation, the wet foams 

containing 35 vol.% of solids and stirred at 500 rpm were gelled at 80 °C (2 

h 30 min), dried at room temperature and subjected to a fired process at 1550 

°C (2 h, 2 °C/min heating rate) and, then they were characterized. Last but 

not least, the produced ceramic shell foams were tested in operation as radiant 

porous burners (experimental bench). The results showed that it is possible to 

obtain ceramic shell foams (98 vol.% of mullite) with porosities higher than 

80%, characterized by a network of spherical pores and highly 

interconnected, with sizes ranging from 60 to 1700 μm, compressive strength 

of 0.9 ± 0.2 MPa, thermal conductivity between 0.2014 ± 0.0004 and 0.2181 

± 0.0005 W/m.K, Darcian (k1) and non-Darcian (k2) permeability coefficients 

of, respectively, from 1.32 to 1.83 x 10-9 m2 and from 8.34 to 22.46 x 10-5 m. 

These last results indicate that the produced ceramic shell foams are in a 

typical permeability range for ceramic foams obtained by the replication 

method and, therefore, are suitable for radiant porous burners applications. 

The application potential of the produced porous burners including various 

industrial processes, such as cooking food, glass tempering and metal heat-

treatments, because they operated in conditions similar to conventional 

burners. Moreover, they showed good thermal shock resistance since they 

resisted to the thermal cycles and the imposed temperatures, presenting 

specific thermal power between 0.47 and 4.01 kW/m2, lower flammability 

limit in Φ= 0.7 (uch = 20.6 cm/s), surface temperature around 224 °C e 898 

°C (measured through infrared thermography camera) and maximum 

radiation efficiency of approximately 24.5%. 

 

Keywords: Radiant porous burners, ceramic shell wastes, cellular ceramic, 

direct foaming, gelcasting of protein. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo e desenvolvimento de novos sistemas de combustão são 

particularmente importantes, em face da inevitável escassez das reservas 

de petróleo e do controle da emissão de poluentes. Esta perspectiva impõe 

desafios tecnológicos, seja na adequação de dispositivos já existentes, ou 

no desenvolvimento de novas técnicas. 

Estudos recentes têm demonstrado as vantagens da tecnologia de 

queimadores porosos em relação à combustão em chama livre, devido ao 

aumento na velocidade de propagação da chama, à extensão nos limites 

de inflamabilidade e à baixa emissão de poluentes, como por exemplo, o 

monóxido de carbono (CO) e os óxidos de nitrogênio (NOx). Estas 

vantagens sobre queimadores convencionais abrem inúmeras 

possibilidades de aplicação, desde o aquecimento de ambientes de 

pequeno porte até o uso em processos industriais com grandes demandas 

de energia [1,2,3,4,5]. 

Esta tecnologia começou a ser intensamente pesquisada no início 

da década de 1980 [6,7,8] e se caracteriza por altas taxas de transferência 

de calor direcional por radiação térmica a partir do meio sólido, grande 

eficiência de combustão e redução da quantidade de combustível 

queimado. Segundo Pereira [9] estes são aspectos de grande relevância 

no processo de transição para uma matriz energética sustentável. 

Os materiais para fabricação de queimadores porosos são em geral, 

compostos de estruturas celulares cerâmicas ou metálicas dentro das quais 

a reação de combustão ocorre. Os principais fatores que restringem a 

utilização de um material são a sua capacidade de resistir às altas 

temperaturas de operação por prolongados períodos e a resistência à 

fadiga térmica, a qual é afetada por gradientes de temperatura ao longo da 

matriz. Os materiais normalmente utilizados para queimadores porosos 

radiantes são carbeto de silício (SiC), zircônia (ZrO2), alumina (Al2O3), 

assim como compósitos a partir destes materiais [10]. 

Um material alternativo para a produção de queimadores porosos 

radiantes é a casca cerâmica ou casca refratária, resíduo constituído, 

majoritariamente, de mulita e silicato de zircônio, gerado no processo de 

fundição por cera perdida, e produzido em volume significativo no Brasil, 

em média de 50 a 100 t mensais por empresa [11]. Atualmente, este 

resíduo vem sendo descartado em aterros sanitários, ou mesmo na própria 

empresa. Por isso, uma proposta viável para este inconveniente é a 

reutilização deste subproduto, uma vez que a casca cerâmica apresenta 

características/propriedades semelhantes às da mulita, como, boa 
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estabilidade química, baixa condutividade térmica e boa resistência ao 

choque térmico. 

Pesquisas recentes têm mostrado a eficiência do uso deste resíduo 

como matéria-prima para a produção de componentes cerâmicos e 

concretos, apresentando propriedades tecnológicas de grande interesse. 

Segundo Machado et al. [11] o pó de casca cerâmica como adição mineral 

em substituição ao cimento nas proporções de 10% e 15%, é 

extremamente promissor, devido às características pozolânicas do 

resíduo. Carvalho et al.[12] demonstrou a possibilidade de produção de 

filtros cerâmicos para metais fundidos. De fato, a espuma cerâmica 

produzida apresentou-se eficiente na remoção de inclusões não metálicas 

do metal fundido evitando a formação de bolhas e o arraste de impurezas 

produzindo, inclusive, peças com melhor acabamento superficial. Apesar 

dos avanços do uso deste resíduo em concretos e filtros cerâmicos, existe 

a possibilidade de ampliar a sua utilização em diferentes aplicações 

tecnológicas, como por exemplo, queimadores porosos radiantes. 

A produção de queimadores porosos radiantes é normalmente 

realizada por meio do método da réplica polimérica, cujo processo 

consiste na impregnação de espumas poliméricas com células abertas em 

uma suspensão cerâmica seguida de tratamento térmico, o qual ocasiona 

a queima da parte orgânica e a sinterização do material cerâmico, 

resultando na réplica da espuma original. As cerâmicas porosas obtidas 

por este método apresentam porosidades entre 40% e 95% com uma 

estrutura altamente interconectada. Porém, apresenta algumas 

desvantagens: (i) alto custo da esponja polimérica; (ii) excesso de 

suspensão pode levar a presença de células fechadas, alterando as 

propriedades finais do produto; (iii) geração de gases tóxicos como o CO2, 

CO, além de NH3 e isocianato, o que requer sistemas de exaustão e/ou 

filtração durante o processo de queima da espuma polimérica [13, 14, 15, 

16]. 

Assim, com o intuito de desenvolver estratégias e processos mais 

eficientes que contribuam para a diminuição do consumo de energia e das 

emissões de agentes poluentes, propõem-se estudar outros métodos de 

obtenção de cerâmicas celulares, como por exemplo, a técnica de 

espumação direta e gelcasting, visando à produção de queimadores 

porosos radiantes.  
A técnica de espumação direta baseia-se na obtenção de uma 

suspensão estável para produzir uma espuma, geralmente por meio da 

agitação mecânica, sendo então, vertida em um molde, e em seguida, 

passando por um processo de geleificação, de modo que, o corpo rígido 

obtido mantenha a estrutura porosa originada pela incorporação de bolhas 
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de ar na suspensão aerada. A utilização de agentes geleificantes atóxicos 

e de baixo custo, que não necessitem de atmosfera controlada, evidencia 

as vantagens desta técnica de processamento. Exemplos destes agentes 

geleificantes que vêm sendo propostos são o agar-agar, a gelatina, o 

amido e a albumina [17, 18]. 

Dentro deste contexto, esta tese de doutorado tem como objetivo 

geral desenvolver queimadores porosos radiantes, por meio da técnica de 

espumação direta e gelcasting de proteínas, devido a elevada 

produtividade, facilidade de automação e versatilidade de produzir peças 

com geometria complexa capazes de produzir corpos a verde muito 

semelhantes ao produto final requerido, de forma a reduzir ao mínimo os 

processos de usinagem e consequentemente os custos de produção. Além 

disso, utilizando um resíduo sólido industrial (casca cerâmica proveniente 

do processo de fundição por cera perdida) na expectativa de reduzir a 

extração/consumo de matérias-primas naturais, proporcionar um destino 

mais nobre, bem como agregar valor a este resíduo. 

Assim, este trabalho de tese de doutorado está estruturado em cinco 

principais capítulos. Ao longo do primeiro capítulo, fez-se uma breve 

introdução da pesquisa, justificando a escolha do tema e os objetivos 

propostos. No segundo capítulo, é apresentada a revisão bibliográfica, que 

inclui um estudo sobre os projetos de queimadores porosos radiantes, 

algumas considerações sobre a casca cerâmica como fonte alternativa de 

matéria-prima, assim como uma revisão sobre as técnicas de 

processamento de cerâmicas celulares, com ênfase na técnica de 

espumação direta e gelcasting de proteínas. No terceiro capítulo é 

apresentada a metodologia que foi empregada para produção e 

caracterização dos queimadores porosos radiantes. No quarto capítulo são 

apresentados os resultados e a discussão.  O quinto capítulo reporta as 

conclusões referentes aos principais resultados obtidos, de acordo com os 

objetivos fixados. E, em capítulo à parte, são relacionadas também 

algumas sugestões para futuros trabalhos e o elenco das referências 

bibliográficas utilizadas e por fim alguns resultados preliminares (obtidos 

para verificar a potencialidade de utilização dos pós de casca cerâmica 

para o desenvolvimento de cerâmicas celulares − Apêndice A) e as 

atividades referentes ao desempenho acadêmico (Apêndice B). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho de pesquisa tem como objetivo principal o 

desenvolvimento de cerâmicas celulares, a partir do reaproveitamento da 

casca cerâmica (resíduo proveniente do processo de fundição de 

precisão), por meio de espumação direta e gelcasting de proteínas, 

processos não convencionais, para a produção de queimadores porosos 

radiantes.  

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Com o intuito de avaliar a viabilidade e eficiência de cada etapa de 

processamento, bem como as vantagens e desvantagens, alguns objetivos 

específicos foram definidos: 

 

1. Processar e caracterizar a casca cerâmica, para avaliar se a 

mesma atende aos principais requisitos técnicos para queimadores 

porosos, isto é, baixo coeficiente de expansão térmica e resistência ao 

choque térmico; 

   
2. Produzir espumas de casca cerâmica por meio de espumação 

direta e gelcasting de proteínas, visando definir as condições ótimas em 

função dos parâmetros da suspensão, de espumação, e também com 

relação a temperatura de geleificação. 

 

3. Controlar a transição das espumas no estado líquido para 

estruturas celulares a verde, por meio de processo de geleificação, para 

inibir os mecanismos de desestabilização, como drenagem, coalescência 

e efeito Ostwald; 

 

4. Identificar as estruturas com maior potencial para serem 

caracterizadas e posteriormente aplicadas como queimadores porosos 

radiantes; 

 

5. Investigar a estrutura de poros por meio de métodos padrão de 

análise de imagens 2D e por processamento de imagem 3D, bem como as 

propriedades fluidodinâmicas, mecânicas e térmicas das espumas de 

casca cerâmica em condições selecionadas (etapa anterior), objetivando 
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comparar os resultados obtidos com os resultados normalmente 

encontrados em espumas cerâmicas. 

 
6. Testar as espumas selecionadas em operação como queimadores 

porosos radiantes em bancada experimental sob diferentes condições de 

combustão, com intuito de determinar o desempenho dos queimadores 

fabricados em termos dos limites de estabilidade de chama e eficiência de 

radiação; 

 

7. Sinterizar os corpos de prova a verde durante operação em 

bancada experimental (queima in situ), visando diminuir o consumo de 

energia da etapa de queima no processamento dos queimadores porosos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
A revisão bibliográfica está dividida em três seções principais que 

fundamentam este projeto de doutorado. Na primeira seção (2.1) são 

descritos os projetos dos queimadores porosos radiantes, os materiais 

empregados, os princípios de operação e as tecnologias aplicadas. Na 

segunda seção (2.2), é apresentado a casca cerâmica, resíduo proveniente 

do processo de fundição de precisão, sobretudo incluindo uma revisão das 

principais propostas até então estudadas para reutilização do mesmo, os 

principais desafios relacionados a reciclagem deste material, as 

alternativas viáveis de aplicação e, consequentemente, valorização deste 

material como fonte alternativa de matéria-prima para a produção de 

queimadores porosos. Por fim, na terceira seção (2.3), são apresentadas 

algumas técnicas de processamento de cerâmicas celulares, e, de forma 

mais detalhada a técnica de espumação direta e gelcasting de proteínas. 

 

2.1 QUEIMADORES POROSOS RADIANTES 

 

Queimadores porosos radiantes são construídos a partir de uma 

estrutura porosa metálica ou cerâmica onde a reação de combustão ocorre. 

Esta tecnologia apresenta elevado potencial de aplicação em processos 

que requerem aquecimento radiante eficiente e controlado com baixa 

emissão de poluentes e a utilização de combustíveis de baixo poder 

calorífico [5, 19, 20]. De acordo com Janvekar et al. [21] os queimadores 

porosos podem ser agrupados em duas classes: (i) chama submersa - 

aqueles em que a chama está incorporada no meio poroso; e (ii) chama 

visível ou de superfície. 

Nos queimadores de chama submersa a reação de combustão 

acontece dentro dos poros de uma matriz sólida na qual escoa uma mistura 

reagente (fase gasosa) [22]. A Figura 1 mostra, esquematicamente, o 

processo de combustão em meios porosos. O queimador é dividido em 

duas regiões distintas: região de pré-aquecimento (RP), com poros 

pequenos, e uma região de estabilização de chama (REC), com poros 

grandes. A existência desta interface entre duas regiões de tamanhos de 

poros distintos tem por objetivo forçar a estabilização da chama dentro do 

meio poroso [3, 9]. Quando a chama busca estabilizar-se no interior da 

RP, ou quando esta move-se da REC para a RP em um evento de retorno 

de chama, a área interfacial específica (m2/m3) entre as fases gás e sólido 

aumenta em função da diminuição do tamanho de poro. O aumento da 

área interfacial proporciona uma maior transferência de calor dos gases 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544217300567#!
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para o sólido, diminuindo a temperatura da chama e provocando a sua 

extinção (quenching) [20, 23].  

Por outro lado, os queimadores com chama de superfície são 

projetados para formar uma zona de chama fina perto da superfície da 

cerâmica porosa. A principal diferença entre as classes desses 

queimadores é que os poros de um queimador de superfície são muito 

menores em comparação com os queimadores usados para combustão 

dentro do meio poroso. Além disso, os queimadores de superfície estão 

limitados a uma potência de 300 kW/m2 e a eficiência radiante máxima é 

de cerca de 25%, enquanto que os queimadores de chama submersa são 

adequados para aplicações de alta potência, com uma alta eficiência de 

radiação em torno de 50% [24, 25]. 

 
Figura 1: Representação esquemática de um queimador poroso. 

 
Fonte: Adaptado de Wood e Harris [3]. 

 

Estudos experimentais em queimadores porosos têm empregado 

meios porosos cerâmicos (Figura 2) com REC de 10 ppi e RP de até 65 

ppi com porosidade em torno de 85%. A unidade ppi indica o número de 

poros existentes em uma polegada (25,4 mm) de comprimento linear ao 

longo do meio poroso [9]. 
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Figura 2: Fotografias mostrando espumas cerâmicas comerciais de: (a) silicato 

de zircônio-alumina, 40 ppi e 86% de porosidade; (b) carbeto de silício, 10 ppi e 

90% de porosidade. 

Fonte: [9]. 
 

A Figura 3 mostra, os perfis de temperatura dos gases (Tg), do 

sólido (Ts) e o perfil de concentração de combustível (Yc) através do 

queimador. Os gases entram no queimador a certa temperatura inicial e, à 

medida que escoam, são aquecidos devido à troca de calor com a fase 

sólida. A temperatura dos reagentes aumenta até ocorrer a ignição da 

mistura (ar/combustível), formando uma frente de chama. Após a chama, 

os produtos quentes da combustão transferem calor por convecção à fase 

sólida que, por sua vez, transfere calor por condução e radiação para as 

regiões mais frias antes da chama. Esse processo de transferência de calor 

da região posterior à chama para a região anterior à chama é uma forma 

de recirculação de calor [9]. 
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Figura 3: Representação esquemática dos perfis de concentração de 

combustível (Yc) e temperaturas das fases sólida (Ts) e gasosa (Tg). 

 
Fonte: Adaptado de Francisco [26]. 

 

É possível observar que, logo ao entrar (os gases) no meio poroso, 

a Tg (temperatura dos gases) é menor que Ts (temperatura do sólido) e, 

portanto, os gases são aquecidos pela matriz sólida. Em um determinado 

ponto, devido à reação de combustão, Tg supera Ts, fazendo com que os 

gases passem a aquecer o sólido. Os perfis de Tg e Ts atingem o seu 

máximo na posição da frente de chama e, em seguida, tendem a diminuir.  

A queda de Tg se explica porque o gás transfere calor para o sólido, 

enquanto que Ts diminui devido à transferência de calor por radiação do 

sólido para o ambiente [9]. 

A radiação gerada pelo sólido à alta temperatura é emitida em todas 

as direções. Por isso, para maximizar a parcela de energia que se propaga 

em direção à superfície de entrada, as laterais do queimador são isoladas 

[9]. 

 

 

2.1.1 Design: materiais e configurações 

 

Segundo Tierney e Harris [22] a seleção de materiais é a mais 

importante consideração em queimadores porosos, pois determina o 

desempenho da combustão. Materiais cerâmicos são largamente 

utilizados, além de alguns materiais metálicos como ligas Fe-Cr-Al ou 
ligas à base de níquel, devido a sua estabilidade a altas temperaturas. 

Alumina (Al2O3), zircônia (ZrO2) e carbeto de silício (SiC) são materiais 

comumente utilizados em queimadores porosos [10]. As propriedades 
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térmicas mais relevantes de alguns materiais cerâmicos estão 

apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Propriedades típicas de materiais cerâmicos empregados em 

queimadores porosos. 

Propriedades Unidade Al2O3 ZrO2 SiC Mulita 

Ponto de 

fusão 
°C 2054 2667 2837 1850 

Condutividade 

térmica1, k 
(W/m.K) 5-30 2-5 80-160 3-6 

Coeficiente de 

Expansão 

térmica 

linear1, α 

(10-6 °C-1) 8 10-13 4,7-5,2 5 

Resistência ao 

Choque 

térmico2, R1 

102 K 0,52 2 3,1 1,4 

1Valores de condutividade térmica e coeficiente de expansão térmica linear (20-

1000 °C); 2 Parâmetro de resistência ao choque térmico. Fonte: [10, 27, 28]. 

 

A alumina (Al2O3) é um material frequentemente selecionado para 

uso em queimador poroso devido a durabilidade, alto ponto de fusão, 

estabilidade química e baixo custo. É um material mais apropriado para a 

região de pré-aquecimento (RP), devido à baixa condutividade térmica 

[22, 29, 30]. 

Takeno e Sato [6] e Takeno et al. [7], mostraram, teoricamente, que 

chamas com excesso de entalpia podem ser produzidas quando se insere 

um meio poroso de alta condutividade térmica na região de chama. O 

meio poroso funciona como uma ponte para a troca de calor entre 

produtos e reagentes, possibilitando, assim, a combustão superadiabática.  

A zircônia (ZrO2) é um material excelente em altas temperaturas, 

mas devido à baixa condutividade térmica o seu uso se restringe a certas 

seções do queimador, como por exemplo, a região de pré-aquecimento 

(RP). Outros estudos reportam o emprego de zircônia parcialmente 

estabilizada (zircônia tetragonal estabilizada com ítria, alumina-zircônia 

estabilizada com ítria e zircônia parcialmente estabilizada com magnésia) 

em queimadores porosos [22, 29]. 

O carbeto de silício (SiC) é um material que possui excelentes 

propriedades de transporte de calor e possui bom desempenho com 

relação ao choque térmico. Cerâmicas de carbeto de silício têm sido muito 
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utilizadas na região de combustão de chama (REC) de queimadores 

porosos [3, 29]. 

A mulita é considerada também um ótimo material para aplicações 

à alta temperatura, pois apresenta baixo coeficiente de expansão térmica 

que resulta em uma alta resistência ao choque térmico e boa estabilidade 

química [27, 31]. 

Segundo Keramiotis et al. [32], as características principais que se 

procuram em um material para o emprego em queimadores porosos são a 

resistência a altas temperaturas por um longo período de operação e a 

resistência à fadiga térmica causada pela operação intermitente e por 

grandes gradientes de temperatura. 

Uma variedade de estruturas geométricas tem sido utilizada para 

aplicações em queimadores porosos, entre elas: estruturas celulares, leitos 

de elementos discretos (esferas, seixos e selas cerâmicas), e estruturas 

lamelares mistas. A Figura 4 mostra diferentes tipos de estruturas 

utilizadas em queimadores. 

 
Figura 4: Fotografias mostrando diferentes geometrias/estruturas porosas 

(projeto) de queimadores: a) Estruturas celulares de carbeto de silício; b) 

Elementos discretos de alumina; c)Estruturas mistas contendo fibras de alumina 

e lamelas perfuradas de carbeto de silício. 

 
Fonte: Adaptado de Tierney e Harris [22]. 

 

O emprego de elementos discretos é mais restrito, devido à queda 

de pressão, a dificuldade em manter a estrutura durante a passagem de 

fluxo, que pode estar relacionada com elevadas taxas da mistura 
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(gás/combustível). No entanto, elementos discretos têm como vantagens 

maior durabilidade quando comparado com estruturas celulares [33, 34]. 

As estruturas mistas são caracterizadas por lamelas tridimensionais 

entrelaçadas, como mostrado na Figura 4 (c). Em geral, estas estruturas 

têm alta porosidade e baixa capacidade de transporte de calor [1, 22]. 

As cerâmicas celulares com estrutura tridimensional, ou 

simplesmente espumas cerâmicas são as mais comumente utilizadas em 

queimadores porosos. Um sólido celular é um material constituído por 

uma rede interligada de células ocas e, segundo Gibson e Ashby [35], um 

material poroso é classificado como celular quando sua porosidade é 

superior a 70%. As vantagens das cerâmicas celulares em relação aos 

outros materiais é a grande variedade de porosidade e tamanho de poros, 

capaz de proporcionar maior versatilidade no design de queimadores, 

permitindo com isso, maximizar a eficiência e minimizar as emissões de 

CO e NOX. Porém segundo Gao et al. [36], as estruturas celulares 

geralmente apresentam defeitos após operação ao serem expostas a alta 

combustão e choque térmico [22, 37]. 

 

2.1.2 Princípios de operação em meios porosos 

 

A combustão em meio poroso tem sido objeto de pesquisa de 

vários grupos o que resultou em uma grande quantidade de estudos 

experimentais e numéricos avaliando diversos aspectos, tais como: razão 

de equivalência, velocidade de chama, mecanismos de estabilização de 

chama e eficiência de radiação [4,6,7,20,29,33,33,38,39,40]. Neste 

contexto, são apresentados, a seguir, de forma sucinta, alguns dos 

parâmetros de operação que podem ser ajustados/otimizados visando uma 

melhor eficiência do queimador poroso em operação. 

 

(a) Razão de equivalência 

 

A razão de equivalência (Φ) é o parâmetro utilizado para avaliar a 

proporção combustível/ar na mistura reagente, conforme Equação (1). 

 

 

                                                       𝛷 =
�̇�𝑐

�̇�𝑎𝑟
⁄

�̇�𝑐
�̇�𝑎𝑟

⁄ |
𝑒

                                              (1) 

 

Onde �̇�𝑐 e  �̇�𝑎𝑟 são os fluxos mássicos de combustível e ar, 

respectivamente e o subscrito e representa a condição estequiométrica. 
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Sendo assim, para misturas com Φ < 1 tem-se combustão pobre em 

combustível, ou seja, com excesso de ar e para Φ > 1 tem-se combustão 

rica em combustível [40]. 

Misturas de ar e combustível podem ser inflamáveis ou não 

dependentes da pressão, temperatura e razão de equivalência.  Assim, os 

limites de inflamabilidade de um combustível gasoso definem a faixa de 

diluição mínima e máxima do gás em ar para que a combustão possa 

ocorrer. O Limite Inferior de Inflamabilidade (LII) corresponde à mistura 

mais pobre em combustível capaz de manter uma chama estável, enquanto 

que o Limite Superior de Inflamabilidade (LSI) corresponde à mistura 

mais rica.  Abaixo do limite mínimo a chama não é capaz de se 

autossustentar e se apaga quando a fonte de ignição é removida. Acima 

do limite máximo o gás age como diluente e a chama não se propaga [40]. 

Em um queimador poroso, os limites de inflamabilidade são 

afetados pela recirculação de calor. O aumento da temperatura dos 

reagentes (combustível/ar), provocado pela recirculação de calor, amplia 

os limites de inflamabilidade em função do aumento da taxa de reação. 

Assim, queimadores porosos possibilitam a queima de misturas mais 

pobres que o LII e misturas mais ricas que LSI de uma chama livre 

laminar [40]. 

 

(b) Velocidade de chama 

 

A velocidade de chama (𝑢𝑐ℎ), também chamada de velocidade de 

queima, é a velocidade com que os gases reagentes entram na superfície 

da onda de combustão. Assume-se que em condições de regime 

permanente, a velocidade de chama é igual à velocidade média dos 

reagentes na entrada do meio poroso e pode ser calculada por meio da 

Equação (2). 

 

                                  𝑢𝑐ℎ =
𝑄𝑟

𝐴𝑡
                                                          (2) 

 

Sendo, Qr a vazão volumétrica dos gases reagentes e At  a área da 

seção transversal do queimador. O conhecimento da velocidade de chama 

é útil no sentido de se garantir a estabilidade de combustão em 

queimadores, já que, dois fenômenos podem ocorrer em queimadores 

porosos: (i) deslocamento da chama, quando a velocidade da mistura 

(combustível/ar) é maior que a velocidade de chama, e, portanto, não é 

possível estabilizar a chama dentro do meio poroso e ela tende a escapar 
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e apagar; (ii) retorno da chama, quando a velocidade de chama é maior 

que a velocidade da mistura. 

 

(c) Estabilidade de chama 

 

Em um queimador poroso radiante a chama é considerada estável 

quando a reação química permanece no interior do meio poroso [41]. 

Porém, segundo Bubnovich et al. [34], uma das principais dificuldades é 

a estabilização da chama em meios porosos durante operação. 

Segundo Dehaj  et al. [41], a principal diferença entre queimadores 

porosos radiantes e queimadores de chama livre convencionais, está na 

velocidade e estabilização de chama, pois o primeiro possui uma faixa de 

velocidade onde é possível obter uma chama estável no interior do meio 

poroso, enquanto o segundo possui somente uma única velocidade de 

chama para cada relação de equivalência. 

A faixa de operação de um queimador representa as condições de 

velocidade de chama e razão de equivalência (Φ) de chamas estáveis. 

Uma chama permanece estável quando se encontra na faixa entre os 

limites inferior (LIE) e superior (LSE) de estabilidade [40]. 

A Figura 5 mostra uma comparação entre a velocidade de 

escoamento obtida para cada razão de equivalência em chama livre e a 

faixa de velocidade de escoamento encontrada em um queimador poroso 

testado por Pereira [9]. A razão de equivalência mínima obtida no 

queimador poroso foi de 0,4, enquanto que na chama livre foi de 0,55, ou 

seja, no queimador poroso pode-se obter chamas estáveis utilizando-se 

misturas 27% mais pobres do que em um queimador com chama livre. 

Ainda, no meio poroso obteve-se velocidades de escoamento maiores 

quando comparadas à chama livre na mesma composição, chegando a 

cerca de 60 cm/s para uma razão de equivalência de 0,6, sendo que na 

chama livre, para a mesma razão de equivalência a velocidade de 

escoamento obtida foi de 12 cm/s. A máxima velocidade de chama 

laminar (40 cm/s que ocorre em torno de Φ=1,07 - Zhu et al. [42]) é 

aproximadamente igual para Φ= 0,62 (queimador poroso, testado por 

Pereira [9]). Pode-se observar que as duas linhas apresentadas para o 

queimador poroso (Pereira, [9]) representam os limites superior e inferior 

de estabilidade de chama. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0894177717300237
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Figura 5: Curvas de comparação das velocidades de chama em um meio poroso 

e chama livre. 

 
Fonte: [9], [42]. 

 

Hsu et al. [38] propuseram uma metodologia para a análise dos 

limites de inflamabilidade de um queimador poroso de silicato de zircônio 

produzido por réplica (diâmetro e comprimento de 5,1 cm). Este 

queimador foi dividido em duas regiões distintas: região de pré-

aquecimento (RP) com 65 ppi e 84% de porosidade e região de 

estabilização de chama (REC) com geometrias variadas na seguinte 

forma: caso #2 (10 ppi – 87% de porosidade); caso #3 (30 ppi – 85% de 

porosidade); caso #4 (45 ppi – 84% de porosidade).  

O experimento destes pesquisadores consistiu em escolher, 

inicialmente, uma razão de equivalência e uma vazão volumétrica de 

gases (Q), que permitia que a chama se propagasse para dentro do meio 

poroso até a interface entre a RP e a REC. Subsequentemente, a razão de 

equivalência (Φ) foi ajustada para o valor de teste, variando-se Qr a fim 

de encontrar os valores de Qrmin e Qrmax  em que a frente de chama se 

estabiliza na faixa dos limites de estabilidade de chama. Este 

procedimento foi repetido várias vezes para razões de equivalência mais 

baixas até que não fosse mais possível estabilizar uma chama, 

independentemente da vazão. 
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A Figura 6 mostra o resultado obtido para os casos citados. Os 

limites inferiores de inflamabilidade, em termos de Φ, obtidos para os 

casos #2, #3 e #4 foram 0,41, 0,44 e 0,51, respectivamente, ficando nos 

dois primeiros casos abaixo do limite de chama livre que ocorre em torno 

de 0,50. 

Por meio do gráfico (Figura 6) é possível afirmar que as 

configurações para o queimador poroso, caso #2 (65 ppi/10 ppi) e caso #3 

(65 ppi/30 ppi), respectivamente, resultaram em melhor estabilidade de 

chama, pois para uma mesma razão de equivalência, Φ= 0,55, por 

exemplo, foi possível obter uma velocidade de chama de 

aproximadamente 30 cm/s. Enquanto para o caso #4 (65 ppi/45 ppi) uma 

velocidade de chama de 24 cm/s. Assim, quando o tamanho de poro 

diminui a velocidade de chama também diminui, pois há uma maior 

resistência a passagem da mistura ar/combustível. Dessa forma, para que 

a configuração do queimador poroso, caso #4, atinja as mesmas 

velocidades de chama alcançadas nos queimadores, casos #2 e #3, é 

necessário aumentar a vazão da mistura dos reagentes. No entanto, isto 

implica em maior consumo de combustível e, consequentemente, maior 

emissão de NOx e CO. 

 
Figura 6: Diagrama de estabilidade para diferentes configurações de porosidade 

do queimador: Caso #2(65 ppi/10 ppi), caso #3 (65 ppi/30 ppi) e caso #4 (65 

ppi/45 ppi). 

 
Fonte: Hsu et al. [38]. 
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Segundo Pereira [9], o coeficiente de extinção aumenta com a 

diminuição do tamanho dos poros. Dessa forma, a RP funciona como uma 

barreira à passagem da radiação, o que protege os componentes 

eventualmente instalados na parte externa do queimador e maximiza a 

quantidade de energia irradiada para frente. 

 

(d) Eficiência de radiação  

 

A eficiência de radiação (𝜂𝑟𝑎𝑑), de um queimador poroso é 

definida como a razão entre a taxa de transferência de calor por radiação 

(𝑄𝑟𝑎𝑑) do queimador para o ambiente externo e a taxa de liberação de 

energia térmica (𝑄𝑟) pela combustão, e pode ser calculada por meio das 

Equações (3), (4) e (5). 

 

                                  𝜂𝑟𝑎𝑑 =
𝑄𝑟𝑎𝑑 

𝑄𝑟
                                                 (3) 

 

                                    𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝐴𝑞𝜀𝑘𝐵(𝑇𝑟𝑎𝑑
4 − 𝑇𝑣𝑖𝑧

4 )                            (4) 

 
                                     𝑄𝑟 = 𝑚𝑐𝑃𝐶𝐼                                              (5) 

 

 

A taxa de transferência de calor por radiação (Qrad) é calculada a 

partir da temperatura da superfície do queimador (Trad) e da temperatura 

do ambiente (Tviz), da área superficial do queimador poroso (Aq), da 

constante de Stefan-Boltzmann (kB= 5,67 x 10-8 W/m2.K4) e da 

emissividade média hemisférica da superfície do queimador (ε). Segundo 

Turns [40], a emissividade média hemisférica da superfície do queimador 

é aproximada como a emissividade de um corpo negro, isto é,  ε = 1. 

A taxa de liberação de energia térmica pela combustão, (potência 

térmica do queimador) 𝑄𝑟 (W) é calculada a partir da vazão mássica do 

combustível queimado (𝑚𝑐) e do poder calorífico inferior (𝑃𝐶𝐼) do 

combustível. Considerando que parte do combustível não é oxidado em 

misturas ricas (Φ>1), em função da limitação na quantidade de oxigênio 

disponível, a vazão de combustível, neste caso, torna-se 𝑚𝑐𝑟 = 𝑚𝑐/Φ. 

Além disso, destaca-se que a potência térmica específica, 𝑄𝑟,𝑆 (W/m²) é 

definida pela razão entre a potência térmica (𝑄𝑟) e a área superficial do 

queimador (𝐴𝑠 = 𝜋𝑑𝑠
2/4).  

Mital et al. [43] investigaram a eficiência de radiação em 

queimadores porosos de cordierita. O efeito da variação na espessura e no 



47 

 

tamanho dos poros da região de estabilização de chama foi avaliado para 

Φ = 0,9 em potências entre 150 e 650 kW/m2. Para uma REC de 10 ppi, 

a variação na espessura de 3,2 mm para 6,5 mm não causou grandes 

alterações na eficiência de radiação, ficando em torno de 30% a eficiência 

para as duas condições. No entanto, mantendo-se a espessura da REC 

constante em 3,2 mm e variando-se a densidade linear de poros de 10 ppi 

para 20 ppi, a máxima eficiência de radiação medida caiu para 23%, em 

consequência da maior recirculação de calor devida aos poros de maior 

diâmetro. 

 

2.1.3 Tecnologias aplicadas 

 

A grande vantagem do aquecimento radiante sobre o convectivo é 

a sua maior eficiência, pois independe do contato direto dos gases com a 

superfície a ser aquecida através de uma camada limite. Isto proporciona 

um aquecimento mais rápido e permite a utilização de fornos industriais 

mais curtos comparados àqueles equipados com queimadores 

convencionais de chama livre [9]. 

Brenner et al.[1], Wood e Harris [3] e Moraga et al. [44] reportam 

que os queimadores porosos encontram aplicações em diversos campos 

incluindo aquecimento de água e de ambientes, tratamento térmico de 

metais, processamento químico, secagem de papel e de madeira. 

Outras aplicações são tecnicamente viáveis. Entre elas, vale 

destacar o cozimento de alimentos (Figura 7), onde o emprego de 

queimadores porosos que operem a baixas temperaturas (queimadores 

catalíticos − abaixo de 300°C) pode substituir com vantagens os sistemas 

atuais. A fabricação de vidro, um exemplo de aplicação de queimadores 

porosos que operem a alta temperatura, também pode ser atendida devido 

às altas taxas de transferência de calor destes equipamentos [3, 45]. 
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Figura 7: Fotografia mostrando a aplicação de queimadores porosos radiantes 

em churrasqueiras a gás. 

 
Fonte: Adaptado [46]. 

 

Segundo Tierney e Harris [22], os queimadores radiantes operando 

a altas temperaturas (>1150°C) contam com as seguintes vantagens em 

comparação com as tradicionais resistências elétricas: 1) altas taxas de 

transferência de calor por radiação térmica; 2) eficiência 60% maior que 

a eficiência de sistemas elétricos, 3) maior durabilidade dos meios 

porosos que a dos filamentos de resistências elétricas.  

Além disso, segundo Pereira [9], os queimadores radiantes 

permitem maior flexibilidade de posicionamento em relação à carga, 

trabalham em qualquer posição e podem assumir diversas geometrias, o 

que possibilita uma melhor adequação do queimador aos equipamentos e 

processos industriais. 

 
2.2 CASCA CERÂMICA COMO FONTE ALTERNATIVA DE 

MATÉRIA-PRIMA 

 

A casca cerâmica é um resíduo proveniente do processo de 

fundição de precisão (também conhecido como processo de fundição por 

cera perdida), muito utilizado para a fabricação de peças metálicas com 

geometrias complexas e que requerem alta precisão dimensional, por 

meio do preenchimento com metal líquido em um molde cuja cavidade 

apresenta dimensões similares às da peça que se deseja produzir.  

Os processos de fundição diferem, principalmente, quanto ao tipo 
de molde ou processo de moldagem. Os processos mais conhecidos são 

os de moldagem em areia verde, caixa a frio (Cold-box), moldagem em 

casca (Shell), caixa a quente (Hot-box), cera perdida, moldes permanentes 

(coquilha e fundição sob pressão) entre outros. Destaca-se ainda que 

dependendo do metal vazado, as fundições podem ser divididas em duas 
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classes principais: fundições ferrosas e não-ferrosas. Fundições ferrosas 

são aquelas que fundem ferro (cinzento, branco, nodular, vermicular, etc.) 

e aço e, as fundições não ferrosas fundem outros metais como alumínio, 

latão/bronze, cobre e entre outros [47].  

De acordo com a Modern Casting, a produção mundial de metais 

fundidos em 2018 foi de cerca 109 milhões de toneladas, com o Brasil 

ocupando o décimo lugar no ranking dos 10 maiores países produtores de 

fundidos (conforme mostra a Tabela 2) [48]. 

 
Tabela 2: Produção mundial de fundidos. 

Posição País 106 toneladas 

1° China 49,400 

2° Índia 12,055 

3° Estados Unidos 9,668 

4° Alemanha 5,482 

5° Japão 5,454 

6° Rússia 4,225 

7° México 2,909 

8° Coréia 2,536 

9° Itália 2,243 

10° Brasil 2,216 

Fonte: [48]. 

 

Da produção total brasileira, 59,0% destina-se à indústria 

automotiva, abastecendo fabricantes de componentes automotivos, 

autopeças e às próprias montadoras de automóveis, caminhões, ônibus e 

tratores. Outros segmentos que merecem destaque são as indústrias de 

siderurgia e ferroviária [49]. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Fundição (ABIFA), o 

Brasil possui 28 empresas de fundição de precisão localizadas nas regiões 

Sul (9 no RS e 5 em SC) e Sudeste (14 em SP) [49]. Neste processo, um 

modelo em cera é produzido por meio da injeção de cera em molde 

metálico. Esses modelos são agrupados a um sistema de canais, formando 

uma árvore de modelos em cera, que são imersos em uma suspensão 

cerâmica que, ainda úmida, é coberta por partículas refratárias através de 

um chuveiro de areia ou da imersão do cacho em leito fluidizado. Este 

procedimento é repetido por várias vezes, utilizando-se grãos 

progressivamente maiores até a formação de uma casca refratária 
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suficientemente forte para resistir essencialmente a dois esforços: (i) saída 

do material termoplástico (cera) sob ação do calor (etapa denominada 

deceragem); (ii) suportar a entrada do metal líquido até a sua completa 

solidificação. Após o processo de deceragem e sinterização (~ 1050 °C) 

da casca cerâmica, ocorre o vazamento do metal líquido. Quando 

solidificado, a casca cerâmica que envolve as peças é quebrada 

(normalmente em um vibrador) para retirada das peças metálicas, 

originando grandes quantidades de resíduo (na forma de cacos) [11,47]. 

A Figura 8 mostra, esquematicamente, a sequência do processo de 

fundição por cera perdida. 

 
Figura 8: Etapas do processo de fundição por cera perdida. 

 
Fonte: Adaptado de Usicast Indústria e Comércio Ltda. 

 

A casca cerâmica gerada no processo descrito apresenta alto 

potencial de valorização, devido à grande disponibilidade e quantidade, 

visto que o volume deste resíduo é significativo (em média de 50 a 100 t 

mensais por empresa no Brasil) e atualmente é destinado como agregado 

graúdo no pátio das próprias indústrias ou descartado em aterros 

sanitários [11]. Destaca-se que a disposição da casca cerâmica em aterros 
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sanitários além de representar um alto custo para as empresas e um 

impacto ambiental, representa um desperdício de matéria-prima que 

poderia estar sendo reutilizada em outros processos gerando ganhos 

econômicos, melhorando a sustentabilidade do setor e proporcionando 

redução da extração de matérias-primas naturais. 

Além disso, este resíduo deve ter um destino mais nobre, devido 

ao seu forte caráter refratário, pois apresenta mulita, como principal 

produto. A mulita (na condição estequiométrica é constituída de 71,8%  

de Al2O3 e 28,2% de SiO2) possui características/propriedades 

interessantes e adequadas à produção de materiais para aplicações a altas 

temperaturas, pois apresenta baixo coeficiente de expansão térmica, o que 

resulta em alta resistência ao choque térmico e boa estabilidade química 

[31]. 

Ademais, segundo Carvalho et al. [12], não há necessidade de 

tratamento da casca cerâmica, podendo ser utilizada na forma disponível, 

dado que este resíduo é classificado como não perigoso (Classe II, para 

os ensaios de corrosividade, reatividade e lixiviação de inorgânicos), 

sendo também inerte (Classe II-b, pois não sofre qualquer tipo de 

alteração em sua composição com o passar do tempo).  

Recentemente Oliveira [50] realizou um estudo de caso com a 

casca cerâmica com intuito de demonstrar possíveis aplicações que 

podem ser desenvolvidos a partir da valorização deste resíduo. Essa 

análise foi realizada por meio dos critérios sistemáticos CPQvA 

(Classificação, Potencialidade, Quantidade/viabilidade e Aplicabilidade), 

que reúne os seguintes aspectos para valorização do resíduo: classificação 

legislativa quanto à periculosidade (critério “C”); identificação da 

potencialidade (critério “P”), avaliação da quantidade/disponibilidade e 

homogeneidade da fonte geradora (critério “Qv”), e por fim a aplicação 

(critério “A”). A partir do emprego destes critérios, a autora observou que 

os queimadores porosos radiantes são produtos potenciais a serem 

desenvolvidos a partir do resíduo de casca cerâmica. 

Destaca-se que existem outras diversas pesquisas experimentais 

que reportam a valorização da casca cerâmica em diferentes campos de 

estudo, conforme mostra Tabela 3. Segundo Machado [11] o pó de casca 

cerâmica como adição mineral em substituição ao cimento nas proporções 

de 10% e 15%, é extremamente promissor, devido às características 

pozolânicas do resíduo. Carvalho et al. [12] demonstrou a possibilidade 

de produção de filtros cerâmicos para metais fundidos. De fato, o filtro 

produzido foi eficiente na remoção de inclusões não metálicas do metal 

fundido.  
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Tabela 3: Histórico de estudos sobre a valorização da casca cerâmica. 

Aplicação Local Autor Ano 

CPQvA São José (SC) [50] 2018 

Materiais Refratários 

(quimicamente ligado) 
São José (SC) [51] 2017 

Agregado para Concreto Serra Gáucha (RS) [52] 2016 

Concreto Celular 

Autoclavado (agregado) 
Porto Alegre (RS) [53] 2016 

Geopolímero Taiwan [54] 2014 

Concreto Celular 

Autoclavado (agregado) 

Belo Horizonte 

Minas Gerais (MG) 
[11] 2013 

Filtro cerâmico refratário para 

metais 
São José (SC) [12] 2013 

Bloco Refratário São José (SC) [55] 2011 

Materiais Cimentícios 

(agregado) 
França [56] 2010 

Esmaltes e Vitrocêramicas São José (SC) [57] 2007 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Tendo em vista as diversas pesquisas sobre o uso da casca cerâmica 

em concretos, geopolímeros, esmaltes, vitrocerâmicas e filtros cerâmicos, 

fica evidente a viabilidade do seu aproveitamento, porém existe a 

possibilidade de ampliar a sua utilização em diferentes aplicações 

tecnológicas, como em queimadores porosos radiantes (conforme 

sugerido no estudo de caso de Oliveira [50]), na expectativa de reduzir a 

extração/consumo de matérias-primas naturais e agregar valor a este 

resíduo. 

 

2.3 PROCESSAMENTO DE CERÂMICAS CELULARES 

 

Nos últimos anos houve um interesse crescente no 

desenvolvimento de cerâmicas de alto desempenho que apresentassem 

estrutura celular, devido às suas propriedades específicas tais como 

elevada permeabilidade, estabilidade a alta temperatura, baixa densidade 

e baixa condutividade térmica [14,15,58, 59,60]. 

Sólidos com estrutura celular são materiais constituídos por uma 

rede de células poliédricas dispostas em três dimensões e, dependendo da 

morfologia global podem apresentar uma estrutura típica de favo de mel 

(honeycombs - células prismáticas paralelas) ou um arranjo 
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tridimensional poliédrico (espumas - paredes das células orientadas 

aleatoriamente), as quais apresentam potencial em aplicações estruturais 

devido ao seu design que se baseia na presença de porosidade controlada 

(>70%), tamanho de poros, distribuição de tamanho de poros, morfologia 

dos poros, conectividade entre os poros, permitindo a otimização eficiente 

da relação módulo elástico/densidade [14, 37,60]. 

Esta combinação de propriedades torna as cerâmicas celulares 

adequadas para diversas áreas tecnológicas, como por exemplo, filtragem 

de gases e metais a elevada temperatura, isolamentos térmico e acústico, 

suportes catalíticos, queimadores porosos radiantes, entre outras [15, 61]. 

O método de processamento das cerâmicas celulares influencia 

diretamente a microestrutura e as propriedades finais do componente [62]. 

A escolha de uma rota de processamento específica depende da estrutura 

requerida e dos aspectos inerentes ao processo, tais como custo, 

simplicidade, versatilidade e impacto ambiental [15]. Portanto, cada 

aplicação requer materiais com determinadas propriedades, sendo 

importante selecionar o processamento de acordo com as características 

necessárias no produto final [14]. 

Diferentes métodos de processamento de espumas cerâmicas, têm 

sido estudados por vários pesquisadores. Dentre os principais métodos, 

destacam-se: réplica polimérica [63, 64, 65]; fase sacrificial [66]; 

espumação direta [60]; além das técnicas de consolidação direta [61,67, 

68]. 

As subseções a seguir apresentam, sucintamente, as características, 

vantagens e desvantagens das principais técnicas de processamento de 

cerâmicas celulares. 

 

2.3.1 Réplica polimérica 

 

A réplica polimérica é a técnica mais amplamente utilizada para 

fabricação de cerâmicas macroporosas (d50 > 50 nm). Foi patenteada em 

1963 por Schwartzwalder e Somers, e consiste na impregnação de uma 

espuma polimérica flexível, geralmente de poliuretano, com uma 

suspensão cerâmica estabilizada contendo aditivos e apresentando 

comportamento reológico apropriado, garantindo assim um recobrimento 

eficiente da esponja polimérica. Após a impregnação é realizada a 

remoção do excesso de suspensão por meio da compressão da espuma ou 

centrifugação. Subsequentemente, procede-se, então, a secagem e a 

queima para eliminação da porção orgânica da espuma polimérica [14, 



54 

 

69]. A espuma cerâmica obtida exibe uma morfologia de células muito 

semelhante a espuma polimérica inicial, conforme mostra a Figura 9. 

Espumas poliméricas sintéticas, geralmente de poliuretano, PVC, 

poliestireno e látex tem sido amplamente estudadas. Além destas, outras 

estruturas celulares disponíveis na natureza, como por exemplo, a 

madeira, o bambu e a cortiça, têm sido utilizados como moldes 

(templates) para a fabricação de cerâmicas celulares [14,15]. 

 
Figura 9: Representação esquemática do processamento para a obtenção de 

cerâmicas macroporosas pelo método de réplica. 

 
Fonte: Adaptado de Studart et al. [15]. 

 

O processo de queima deve ser conduzido a uma taxa de 

aquecimento relativamente pequena, geralmente inferior a 1 °C/mim, de 

forma a permitir a decomposição progressiva e difusão do suporte 

polimérico, pois durante o aquecimento, a expansão, e evolução dos gases 

gerados na decomposição do polímero podem conduzir a tensões 

significativas e danificar o recobrimento  cerâmico, produzindo falhas 

macroscópicas nos struts (arestas da estrutura de poros), conforme mostra 

a  Figura 10 (c) [60]. 

 
Figura 10: Fotografia e micrografias (MEV) mostrando: (a) Cerâmica celular de 

TiO2 obtida por réplica polimérica; (b) espuma de TiO2 totalmente reticulada 

com 45 ppi; e (c) em detalhe, vazio no strut da espuma de TiO2 resultante da 

etapa de remoção do poliuretano. 

 
Fonte: Adaptado de Haugen et al. [70]. 
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As cerâmicas obtidas por este método podem atingir níveis de 

porosidade de 70% a 95%, sendo caracterizadas por uma estrutura 

reticulada com poros interligados de tamanhos entre 200 µm e 3 mm. A 

elevada interconectividade dos poros aumenta a permeabilidade de 

fluidos através de sua estrutura, tornando estes materiais adequados para 

filtração [15,71]. 

O método da réplica, ou impregnação de esponja polimérica, como 

também é conhecido, é eficiente e simples, porém traz algumas 

desvantagens: (i) alto custo da esponja polimérica; (ii) a remoção do 

excesso de suspensão antes da queima, pode levar a presença de células 

fechadas, alterando as propriedades finais do produto; (iii) necessidade de 

utilização de taxa de aquecimento pequena, afim de evitar tensões e 

defeitos na estrutura da cerâmica, aumentando, consequentemente, o 

tempo de tratamento térmico e gasto energético; (iv) durante a queima da 

esponja polimérica, são liberados poluentes como o CO2, CO, além de 

NH3 e isocianato, o que requer sistemas de exaustão e/ou filtração durante 

o processo de queima [13, 14]. 

 

2.3.2 Incorporação de agentes porogênicos 
 

A técnica da incorporação de agentes porogênicos ou fase 

sacrificial consiste na preparação de um compósito bifásico, constituído 

de uma matriz contínua de partículas cerâmicas e uma fase sacrificial 

(agente formador de poros ou porogênico) dispersa e homogeneamente 

distribuída na matriz cerâmica [15]. Poros com a mesma forma são 

produzidos dentro da microestrutura após a remoção da fase sacrificial 

por meio de queima, de acordo com a Figura 11. 

 
Figura 11: Representação esquemática para obtenção de cerâmicas 

macroporosas pelo método da fase sacrificial. 

 
Fonte: Adaptado de Studart et al. [15]. 
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O agente formador de poro pode ser tanto um material orgânico 

combustível que queima durante o aquecimento ou um aditivo solúvel que 

resulta em poros por dissolução. Existe uma grande variedade de 

materiais que são utilizados como formadores de poros, tais como: sais 

(cloreto de sódio) [72], polímeros sintéticos (poliestireno, PVC, resina e 

nylon) [73], naturais (amido, dextrina, alginato, celulose e sementes) 

[74,75] e resíduos (cinzas volantes, folhas de bananeira, casca de arroz e 

concha de ostra) [76, 77, 78]. 

Uma das principais vantagens do método da incorporação de 

agentes porogênicos é a possibilidade de controlar as características 

estruturais (porosidade, tamanhos e morfologia dos poros) do 

componente cerâmico, por meio da seleção adequada do agente formador 

de poros. Amplas faixas de porosidade (entre 20% e 90%) e tamanho de 

poros (entre 1 μm e 700 μm) podem ser obtidos com esta técnica [62]. 

A microestrutura obtida por esta técnica reflete diretamente a fase 

sacrificial, e diferentemente do método da réplica polimérica, produz 

struts densos a partir da eliminação controlada do agente formador de 

poros (Figura 12). Em consequência disso, a resistência mecânica da 

cerâmica porosa resultante, normalmente, é maior que aquela dos 

materiais porosos produzidos pelo método da réplica [15]. 

 
Figura 12: Micrografia (MEV) da espuma vítrea contendo 40% em volume de 

esferas de poliestireno reciclado. 

 
Fonte: Paiva et al. [79]. 

 

Por outro lado, um volume relativamente grande de agente 

porogênico é necessário para produzir elevada porosidade levando ao 

desenvolvimento de uma extensa quantidade de subprodutos gasosos 

durante o processo de queima. Além disso, taxas de aquecimento 

extremamente baixas são necessárias para evitar a formação de trincas, o 
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que se constitui uma das principais desvantagens desta técnica [80]. Da 

mesma forma, a incompatibilidade no coeficiente de expansão térmica 

entre as fases orgânica (matriz cerâmica) e inorgânica (agente 

porogênico), também pode induzir fissuras dentro da estrutura celular 

durante a pirólise [15]. 

 

2.3.3 Espumação direta 

 

Nesta técnica, materiais celulares são produzidos pela 

incorporação de bolhas de ar em uma suspensão cerâmica para criar uma 

espuma, seja por agitação mecânica, por borbulhamento (injeção de ar), 

ou desenvolvido in situ por reações químicas (CaCO3 que se decompõe 

sob aquecimento) dentro da suspensão que, subsequentemente, precisa ser 

consolidada de modo a manter sua porosidade e morfologia após o 

processo de queima (Figura 13) [14, 15, 81]. 

 
Figura 13: Representação esquemática para obtenção de cerâmicas 

macroporosas pelo método da espumação direta. 

 
Fonte: Adaptado de Studart et al. [15]. 

 

Além disso, a porosidade total da espuma cerâmica é proporcional 

à quantidade de ar incorporado na suspensão durante o processo de 

formação de espuma, enquanto o tamanho de poro, por outro lado, é 

determinado pela estabilidade da espuma no estado líquido antes da 

consolidação. As bolhas de ar, inicialmente, nucleiam como esferas e 

então evoluem para células poliédricas, conforme Figura 14 [62]. 
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Figura 14: Fotografia evidenciando os estágios do processo de formação de 

espumas pelo método de emulsificação. 

 
Fonte: Barg, et al. [62]. 

 

A morfologia da espuma (tamanho e forma das bolhas de ar) 

depende de processos concorrentes que controlam o desenvolvimento e 

estabilidade de espumas no estado líquido, tais como, drenagem (o líquido 

irá escoar por gravidade através das extremidades de células até que um 

estado de equilíbrio é atingido); coalescência (o ar se difunde entre as 

bolhas de ar, permitindo que algumas cresçam enquanto outras encolhem 

e desaparecem, o que leva a um aumento da dispersão dos tamanhos das 

células), e ruptura do filme (parede celular) quando este torna-se muito 

fino e fraco conduzindo finalmente ao colapso de espuma no estado 

líquido [15,37]. Estes processos de desestabilização ocorrem a fim de 

reduzir a energia livre de Gibbs, resultando em grandes poros na 

microestrutura celular final. Estes mecanismos serão abordados em 

detalhe na seção 2.8 a seguir. 

Segundo Studart et al. [14], para produzir cerâmica porosa pela 

técnica de espumação direta, o primeiro passo é a preparação e 

estabilização da suspensão, seguida da estabilização das espumas, uma 

vez que espumas no estado líquido são sistemas termodinamicamente 

instáveis devido a elevada área interfacial gás-líquido. Neste contexto, 

são apresentados, a seguir, de forma sucinta, as etapas de preparação e 
estabilização de suspensões, emulsões e espumas. 

 

 

 



59 

 

(a) Estabilização das suspensões cerâmicas 

 

Uma suspensão pode ser definida como uma dispersão coloidal 

(dimensão entre 1 e 1000 nm, assumindo que as partículas sejam 

esféricas) na qual uma fase sólida é dispersa e uniformemente distribuída 

ao longo de uma fase líquida contínua [82]. Segundo Lewis [83], o 

processamento de cerâmicas com pós submicrométricos produz estruturas 

cerâmicas livres de defeitos com elevada densidade a verde, favorecendo 

a sinterização a temperaturas mais baixas [84]. 

Ortega e colaboradores [88] ressaltam que, em um processamento 

cerâmico coloidal, por exemplo, a qualidade do produto final dependerá 

das características da suspensão inicial, pois ao adicionar o precursor 

cerâmico na forma de pó à água, as partículas atraem-se mutuamente e a 

colisão entre elas resulta em uma aproximação por tempo suficiente para 

que a força de Van der Waals seja suficientemente forte para manter as 

partículas unidas, iniciando a formação de aglomerados. Para estabilizar 

a suspensão é necessário que existam forças que promovam a repulsão 

entre as partículas, evitando que as colisões resultem na formação de 

flocos. Estas forças devem ter intensidade e alcance suficiente para 

superar as forças de atração entre as partículas. A desaglomeração 

eficiente e dispersão do pó cerâmico em uma suspensão são cruciais para 

a minimização de defeitos no produto [85,86]. 

Com o intuito de eliminar esses defeitos, são utilizadas substâncias 

que buscam neutralizar a reatividade entre as partículas. Dessa forma, 

uma suspensão estável é obtida através do uso de dispersantes 

(defloculantes), os quais são adsorvidos pelas partículas e aumentam a 

magnitude de repulsão [87]. 

Portanto, para se obter suspensões dispersas, as forças de repulsão 

devem exceder as forças atrativas. Estas forças de repulsão podem se 

originar basicamente a partir: (i) do desenvolvimento de carga elétrica na 

partícula, devido à interação da superfície da partícula com o meio líquido 

(eletrostático); (ii) da adsorção superficial de polímeros de cadeias longas 

que dificultam a aproximação das partículas por impedimento espacial 

(estérico); (iii) da adsorção específica de moléculas com grupos 

ionizáveis ou polieletrólitos na superfície das partículas (eletroestérico), 

na qual os íons provenientes da ionização desses grupos ionizáveis 

somam uma barreira eletrostática ao efeito estérico; 

Na estabilização eletrostática, quando um pó é disperso em um 

líquido, forma-se imediatamente uma nuvem de cargas elétricas ao redor 

de cada partícula. Esta nuvem de cargas dá origem a dupla camada, que 
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consiste em uma camada fixa de íons de carga contrária à da superfície da 

partícula (camada de Stern) e de uma camada móvel de íons (camada 

difusa) [83, 88]. 

O potencial elétrico originado na superfície das partículas sólidas 

atrai grande quantidade de íons de carga contrária (contra-íons) da 

solução. Os contra-íons permanecem rigidamente fixos à partícula 

formando a camada de Stern. Estes contra-íons não são capazes de 

neutralizar totalmente a carga superficial da partícula, apenas reduzindo 

linearmente o potencial elétrico de superfície ou potencial de Stern ao 

longo da camada difusa. As forças de repulsão necessárias para evitar a 

aglomeração das partículas, dependem diretamente do potencial elétrico 

ou potencial de Stern ao redor destas partículas. Em consequência, a 

queda do potencial de Stern, no interior da camada difusa, é influenciada 

pelo tipo de íon adsorvido [83, 88]. 

Em resumo, quando duas partículas se aproximam, a presença da 

dupla camada elétrica faz com que ocorra uma força repulsiva, evitando, 

dessa forma, a aglomeração das partículas e, consequentemente, 

estabilizando a suspensão (estabilização eletrostática). 

O segundo mecanismo é a estabilização estérica que, consiste na 

adsorção de moléculas poliméricas sobre a superfície das partículas. O 

polímero adsorve sobre a superfície das partículas impedindo que estas se 

aproximem, estabilizando a suspensão por impedimento físico, 

caracterizado como estabilização estérica [87]. 

O sucesso da estabilização estérica depende das características 

superficiais da partícula, da configuração do polímero adsorvido e da 

espessura da camada adsorvida, de modo que entre as partículas, as forças 

de Van der Waals não atuem. Napper [89] provou, experimentalmente, 

que, para uma estabilização estérica efetiva, é necessário um polímero 

com uma massa molecular maior que 10.000 g/mol. Algumas moléculas 

como ácido oléico ou esteárico, podem estabilizar uma suspensão também 

por adsorção, mas não têm uma cadeia carbônica longa o suficiente para 

prover uma estabilização estérica. Esse mecanismo é chamado de 

estabilização semi-estérica e tem sido efetivo em muitas formulações de 

suspensões [87]. 

Uma combinação dos mecanismos eletrostático e estérico podem 

resultar uma melhor estabilização denominada eletroestérica. Nesta classe 

predomina o uso de polieletrólitos para promover a estabilização de 

suspensões contra a floculação, os quais se caracterizam por apresentar 

grupos ionizáveis às cadeias, proporcionando um efeito de repulsão 

eletrostática que se soma à barreira estérica oferecida por moléculas 

poliméricas [88]. 
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Entre os polieletrólitos mais utilizados na indústria cerâmica, o 

ácido poliacrílico (PAA), e o ácido polimetacrílico (PMAA) estão entre 

os mais comuns, e sua eficácia fez com que seu uso fosse amplamente 

difundido no processamento de materiais à base de alumina [88]. 

 

(b) Estabilização das emulsões e espumas cerâmicas 
 

Uma emulsão consiste em um sistema heterogêneo, composto de 

pelo menos duas fases líquidas imiscíveis ou pouco miscíveis, enquanto 

que, espumas consistem em dispersões metaestáveis de bolhas de ar em 

uma segunda fase líquida contínua [14]. 

As emulsões e espumas líquidas são sistemas termodinamicamente 

instáveis devido a elevada área interfacial entre gás e líquido.  Vários 

processos físicos ocorrem em emulsões e espumas líquidas com o intuito 

de diminuir a energia total do sistema, levando ao colapso da espuma. 

Segundo Studart et al. [15] os principais mecanismos de desestabilização 

são:  

(i) Drenagem (creaming): ocorre pela ação da gravidade devido à 

diferença de densidade entre as fases (gás e líquido) da espuma. Neste 

caso, as bolhas de ar (mais leve) se movem para cima formando uma 

camada de espuma mais densa na parte superior, enquanto que a fase 

líquida (mais pesada) se concentra na parte inferior, como mostra a Figura 

15.  As bolhas acumuladas na parte superior deformam-se e se 

reorganizam para formar células poliédricas. A espuma resultante 

apresenta uma microestrutura tridimensional caracterizada por filmes 

finos (ou lamelas) entre as faces de células e o chamado Plateau que é a 

intersecção ou vértice dos três filmes finos. 
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Figura 15: Micrografia óptica (MO) mostrando drenagem de espuma: filmes 

finos formados após o rearranjo das bolhas na camada superior da espuma, e o 

Plateau em detalhe. 

 
Fonte: Adaptado de Studart et al. [15]. 

 

(ii) Coalescência: ocorre quando os filmes finos formados após a 

drenagem não são estáveis o suficiente para manter a microestrutura das 

células, resultando na associação de bolhas vizinhas. A estabilidade dos 

filmes finos é determinada pelas interações atrativas e repulsivas entre as 

bolhas, tal como esquematicamente mostrado na Figura 14. A 

coalescência só pode ser impedida se existirem forças de repulsão 

eletrostática e/ou estérica suficientemente fortes para superar as forças 

atrativas de Van der Waals.  

(iii) Efeito Ostwald: Este mecanismo de desestabilização é causado 

pela diferença de pressão de Laplace entre as bolhas de tamanhos 

diferentes. A pressão de Laplace em uma bolha de gás surge a partir da 

curvatura da interface gás-líquido. A diferença de pressão de Laplace 

entre as bolhas de tamanhos distintos (Rb), leva ao desproporcionamento 

da bolha causando a constante difusão de moléculas gasosas menores para 

bolhas maiores ao longo do tempo. 

A ação combinada destes processos físicos pode provocar o 

colapso da espuma após a incorporação de ar.  No entanto, o tempo de 

vida da espuma pode ser aumentado de alguns minutos ou até algumas 

horas por meio da adsorção de surfactantes de cadeia longa ou proteínas 
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na interface gás-líquido. Também é possível exibir vida útil de vários dias 

e semanas por meio da adsorção de partículas coloidais na superfície de 

bolhas de ar. Estes dois processos de estabilização serão 

subsequentemente detalhados. 

 

 Estabilização com surfactantes 

 

O surfactante (também conhecido como tensoativo) apresenta, na 

mesma molécula, uma extremidade hidrofóbica (apolar) e uma 

extremidade hidrofílica (polar), conforme estrutura típica apresentada na 

Figura 16. 

 
Figura 16: Representação esquemática de um surfactante. 

 
Fonte: Adaptado de Romano [90]. 

 

As moléculas de surfactantes, na presença de água e óleo, 

adsorvem nas interfaces líquido-líquido, líquido-gás, sólido-líquido em 

um determinado sistema, orientando-se de maneira que o grupo polar 

fique voltado para a fase aquosa e o grupo apolar para a fase oleosa, 

formando um filme ordenado que reduz as tensões interfacial e superficial 

como mostrado na Figura 17. A formação desse filme rígido na interface 

entre a água e o óleo dificulta a drenagem e a coalescência das bolhas de 

ar e sua estabilidade depende da natureza dos tensoativos. 

 

 
Figura 17: Representação esquemática das diferentes interfaces promovidas pela 

ação dos surfactantes. 

 
Fonte: [90]. 
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Os tensoativos são classificados de acordo com o seu grupo polar 

(hidrofílico) em: iônicos (aniônicos e catiônicos), não iônicos e anfóteros, 

como descrito a seguir, e suas estruturas estão representadas na Tabela 4 

[91, 92,93]. 

 
Tabela 4: Características e estrutura química de diferentes tipos de surfactantes. 

Surfactantes 
Carga 

elétrica 
Exemplos Estrutura 

Aniônicos Negativa 

Dodecil 

sulfato de 

sódio  

Catiônico Positiva 

Brometo de 

cetiltrimetil 

amônio  

Não-iônico Neutra 

Álcool 

graxo 

etoxilado 

(Tween 80) 
 

Anfóteros 
Negativa/

Positiva 
Betaína 

 

Fonte: Adaptado de Miller e Neogi [91]; Daltin [92]; Rosen e Milton [93]. 

 

Uma das características comuns a todos os tensoativos é a 

capacidade de adsorção nas interfaces ou superfícies de um sistema. As 

propriedades na sua grande maioria, não variam significativamente, 

mesmo em baixas concentrações. Todavia, para uma concentração 

específica de tensoativo, conhecida como concentração micelar crítica 

(CMC), ocorre uma mudança brusca nas propriedades [94]. 

Abaixo da CMC as moléculas do tensoativo estão presentes em 

uma camada monomolecular ou "monocamada" e, acima, torna-se mais 

favorável para as moléculas do agente tensoativo formar agregados 

denominados micelas, onde os grupos polares estão todos em contato com 

a água, enquanto as cadeias de hidrocarbonetos formam o interior da 

micela, de acordo com o esquema da Figura 18 [91]. 
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Figura 18: Representação esquemática da estrutura de uma micela de 

surfactante em solução aquosa. 

 
Fonte: Adaptado de Miller e Neogi [91]. 

 

Estabilização por partículas 

 

Pickering [95] iniciou os estudos sobre a estabilização de interfaces 

de alta energia através de partículas coloidais.  No entanto, estudos 

recentes têm explorado este conceito para a preparação de espumas 

altamente estáveis [96, 97, 98, 99, 100]. 

Neste método, a superfície de partículas coloidais é modificada por 

meio da adsorção de moléculas anfifílicas de cadeia curta sobre a 

superfície. Segundo Studart et al. [15], ácido valérico, propilgalato, 

butilgalato e hexilamina são algumas das moléculas anfifílicas que podem 

ser utilizados para a modificação da superfície das partículas. 

A adsorção das partículas na interface gás-líquido ocorre quando 

as partículas têm pouca afinidade com a fase contínua (água). Em outras 

palavras, são parcialmente liofóbicas, fazendo com que seja favorável a 

fixação das partículas na interface gás-líquido, por meio da substituição 

da área sólidolíquido por uma área de sólido-gás [101]. 

Uma maneira simples de determinar a posição da partícula na 

interface gás-líquido, é a partir da medida do ângulo de contato formado 

pela fase líquida. Partículas parcialmente liofóbicas permanecem 

predominantemente na fase líquida e exibem um ângulo de contato θ 

<90°, enquanto que as partículas extensivamente liofóbicas estão 

posicionadas principalmente na fase gasosa e apresentam um ângulo de 

contato θ >90° [15]. 

Semelhante ao balanço hidrofílico-lipofílico (HLB) utilizado para 

os surfactantes, o ângulo de contato das partículas determina as fases 

dispersas e contínuas da espuma [96]. Para quantidades iguais de gás e 
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líquido, ângulos de contato θ <90° conduzem a formação de espumas 

(dispersões de ar em água), enquanto que ângulos de contato >90° 

resultam na formação de névoas (dispersões de água em ar), conforme 

mostrado esquematicamente na Figura 19 [15]. 

 
Figura 19: Representação esquemática de espumas e névoas que podem ser 

produzidas por meio da adsorção de partículas coloidais na interface gás-

líquido. 

 
Fonte: Adaptado de Studart et al. [15]. 

 

Além de formar uma barreira estérica contra coalescência, as 

partículas adsorvidas na interface gás-líquido formam uma rede 

(recobrimento) que impede fortemente a contração e expansão das bolhas, 

minimizando o efeito de Ostwald por longos períodos de tempo [102]. A 

Figura 20 (a) mostra uma espuma estabilizada com partícula. Observa-se 

que mesmo após longos períodos (4 dias) de incorporação de ar, as bolhas 

permanecem praticamente inalteradas, ao contrário da estabilização por 

surfactante (Figura 20 (b)), que logo após 4 h resulta em significativa 

coalescência das bolhas de ar. 

 
Figura 20: Fotografias mostrando espumas líquidas estabilizadas com: (a) 

partículas coloidais; (b) agentes tensoativos. 

 
Fonte: Adaptado de Studart et al. [15]. 
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Após a modificação da superfície de partículas, o ar pode ser 

facilmente incorporado por espumação mecânica (agitação), injeção de 

gás (ou borbulhamento) ou desenvolvido in situ por reação química que 

libere produtos gasosos [15]. 

O controle da estrutura das espumas líquidas é de fundamental 

importância, pois influencia diretamente a distribuição do tamanho final 

dos poros, a espessura das paredes dos poros (struts), porosidade bem 

como a permeabilidade e a resistência mecânica [61]. 

Portanto, com a técnica de espumação direta é possível produzir 

poros ao longo de uma direção e o processo também permite uma boa 

versatilidade em termos de formas finais da peça, podendo a espuma ser 

moldada em diversas formas. Por outro lado, alguma anisotropia 

indesejada na peça final pode ser encontrada devido à expansão no sentido 

longitudinal contra o sentido lateral durante a formação da espuma [14]. 

Espumas estabilizadas por surfactantes podem atingir tamanhos de 

poros variando de 35 µm até a escala milimétrica [103]. Com a técnica de 

estabilização por partículas coloidais, tamanho de poros menores, entre 

10 e 300 µm, e porosidade entre 40% e 93% podem ser alcançadas nos 

materiais [81]. Diferentemente das espumas obtidas pelo método de 

réplica, esta técnica permite a formação de espumas com células abertas 

e fechadas [15]. 

 

2.3.4 Técnicas de consolidação direta 

 

Existe um grande número de pesquisas com o intuito de 

desenvolver técnicas econômicas, versáteis e capazes de produzir corpos 

a verde muito semelhantes (near-net shaping - NNS) ao produto final 

requerido, de forma a reduzir ao mínimo os processos de usinagem e 

consequentemente os custos de produção [104]. 

A maioria dos métodos NNS baseia-se na rápida consolidação de 

suspensão de pós por meio da formação de um gel em água que imobiliza 

as partículas cerâmicas no molde desejado. Existem dois grupos de 

processos que promovem a geleificação. No primeiro grupo a 

consolidação está associada à formação de um gel físico, que incluem 

mecanismos de consolidação por coagulação direta (DCC), geleificação 

térmica e congelamento (Freeze casting).  O segundo grupo refere-se à 

formação de um gel por meio de rotas químicas, tais como, polimerização 

de monômeros, polissacarídeos e reações de policondensação 

(solidificação assistida por hidrólise) [18,104, 105]. 
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Cada uma dessas técnicas apresenta vantagens e desvantagens. 

Dentre as principais vantagens, destaca-se o melhor controle da retração 

durante a sinterização e das dimensões finais dos corpos de prova. Entre 

as desvantagens pode-se destacar, por exemplo, o uso de agentes 

geleificantes tóxicos. Por isso, estudos sobre a utilização de diferentes 

biopolímeros têm-se tornado uma alternativa para diminuir a toxicidade 

dos sistemas [106, 107, 108]. 

Dentre os biopolímeros geleificantes mais comumente utilizados 

pode-se mencionar a gelatina [106, 109], o agar-agar[110], aquitosana 

[111], o alginato de sódio [112], o amido [74], e as proteínas (plasma 

sanguíneo de bovinos e clara do ovo) [18, 113, 114]. Subsequentemente, 

será apresentado, de forma mais detalhada, o uso de proteína como agente 

geleificante por meio do processo de geleificação térmica. 

Proteínas globulares, tais como a albumina (que existe no plasma 

sanguíneo e clara de ovo), são caracterizadas por elementos estruturais 

por misturas de sequências regulares de aminoácidos com segmentos de 

cadeia aleatoriamente estendida. No estado inicial, as moléculas são 

formadas por cadeias polipeptídicas que se dobram adquirindo a forma 

esférica ou globular. A geleificação (coagulação) é uma propriedade 

fundamental de algumas proteínas globulares, que sob certas condições 

(térmicas, químicas, etc) formam gel na presença de água, porém antes da 

formação do gel, um processo chamado de desnaturação (Figura 21) 

ocorre [105]. 

 
Figura 21: Representação esquemática do processo de desnaturação de uma 

proteína. 

 
Fonte: Adaptado de Lyckfeldt et al. [105]. 
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As proteínas podem possuir estruturas primárias, secundárias, 

terciárias e quaternárias. Muitas das funções dessas proteínas estão 

ligadas diretamente às suas estruturas. Quando essas conformações 

espaciais são alteradas ou destruídas, diz-se que a proteína foi desnaturada 

ou que ocorreu uma desnaturação proteica, mantendo somente a estrutura 

primária, que é a própria cadeia peptídica, formada pela sequência de 

aminoácidos ligados entre si [105]. 

As cadeias polipeptídicas apresentam-se emaranhadas para formar 

uma rede tridimensional (gel), a partir da formação de novas ligações de 

hidrogênio entre as cadeias. Em uma suspensão cerâmica certa quantidade 

da proteína globular irá formar gel na fase aquosa quando aquecida, 

transformando-a em um corpo rígido (Figura 22) [105]. 

 
Figura 22: Representação esquemática da formação do gel com proteínas 

globulares em suspensões cerâmicas. 

 
Fonte: Adaptado de Lyckfeldt et al.[105]. 

 

Proteínas globulares também apresentam propriedades tensoativas, 

possibilitando a formação de novas interfaces e bolhas de ar por meio da 

diminuição da tensão superficial provocada pela adsorção de proteínas na 

interface ar-água. A capacidade das moléculas de proteína em formar e 

estabilizar uma espuma depende da taxa de desnaturação [105]. 

A técnica de gelcasting pode ser combinada com as técnicas de 

réplica, fase sacrificial e espumação direta para o desenvolvimento de 

cerâmicas porosas com características mecânicas e estruturais específicas, 

as quais não podem ser alcançadas pela aplicação de cada método 

individualmente [115]. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho de pesquisa, foram 

disponibilizadas as estruturas dos laboratórios da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), principalmente a infraestrutura do Laboratório de 

Materiais Vitrocerâmicos (VITROCER), Laboratório de Combustão e 

Engenharia de Sistemas Térmicos (LabCET) e Laboratório de Meios 

Porosos e Propriedades Termofísicas (LMPT). Este trabalho foi custeado 

por meio da agência de fomento à pesquisa e estudos, CNPq, pela bolsa 

de estudos concedida (Processo N° 140521/2015-1) e com recursos da 

FAPESC/CNPq (Projeto PRONEX T.O.N. 17431/2011-9). 

Nesta seção serão apresentados os materiais e os métodos que 

foram utilizados para o processamento e caracterização das espumas 

cerâmicas para a produção de queimadores porosos radiantes. 

A Figura 23 mostra o fluxograma referente às principais etapas 

experimentais envolvidas na realização deste trabalho, as quais serão 

descritas detalhadamente nas próximas seções.  

 
Figura 23: Fluxograma das principais etapas envolvidas na realização deste 

trabalho. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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3.1 MATERIAIS 

 

O resíduo de casca cerâmica, proveniente do processo de fundição 

de precisão, fornecido pela empresa Usicast Indústria e Comércio Ltda., 

localizada em São José/SC, foi processado e então utilizado como 

matéria-prima para produção dos queimadores porosos radiantes. 

Um polieletrólito aniônico de baixo peso molecular (320 g/mol), 

Dolapix® CE 64 (Zschimmer & Schwarz, DE), foi adicionado como 

agente de dispersão por meio do mecanismo de estabilização eletrostática; 

um surfactante não-iônico Tergitol® TMN-10 (Sigma-Aldrich, IT; peso 

molecular médio, Mw = ~ 683 g/mol, valor HLB ~ 14,1), foi utilizado 

como agente tensoativo para diminuir a energia interfacial e produzir 

espumas e Ovalbumina (Sigma-Aldrich, EUA; peso molecular médio Mw 

= ~ 45 g/mol, 62-88% de pureza) foi utilizado como agente geleificante 

para consolidar as espumas. Outros produtos químicos utilizados nos 

experimentos foram soluções concentradas de ácido clorídrico (HCl, 

Lafan, BR) 1M e hidróxido de sódio (NaOH, Lafan, BR) para ajustes de 

pH. 

 

3.2 MÉTODOS  

 

3.2.1 Obtenção do pó de casca cerâmica 

 
O resíduo coletado (Figura 24) foi, inicialmente, triturado a seco 

em moinho de martelos (SERVITECH CT-058, BR). Em uma etapa 

posterior, o produto da trituração foi submetido à moagem a úmido em: 

(i) moinho de bolas, tipo planetário (SERVITECH CE-242, BR), a 150 

rpm durante 90 min e; (ii) moinho gira-jarro (CIENLAB CE-500/D, BR), 

a 150 rpm durante 24 h. Este procedimento de moagem foi definido com 

base nos resultados de Carvalho et al. [12], já que esta rotina de moagem 

apresenta maior eficiência em relação a redução do tamanho de partícula. 

A proporção volumétrica de resíduo e água foi de 4:6, de forma a permitir 

melhor homogeneização da mistura. A quantidade de material e de bolas 

foi calculada, conforme manual do equipamento da SERVITECH.  
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Figura 24: Fotografia da casca cerâmica (resíduo) no estado de fornecimento. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.2.2 Preparação das suspensões 
 

Suspensões contendo 35% e 40% em volume de sólidos foram 

produzidas da seguinte forma: os pós de casca cerâmica foram 

adicionados gradualmente a água destilada contendo 1,5% em volume de 

dispersante (Dolapix® CE 64, quantidade calculada com base no teor de 

pó cerâmico). A homogeneização foi realizada em um misturador de 

laboratório (RW 20 S32, IKA® Works Inc., EUA) durante 20 min a 2000 

rpm, utilizando um disco dispersor do tipo caules ou cowles, Ø = 30 mm 

(com dentes inclinados ~ 45°) e um copo béquer (250 mL) em 

polipropileno (Lafan, BR). Após 10 min de agitação, o pH ~ 11 foi 

ajustado (com auxílio de um pHmetro de bolso portátil, modelo KASVI, 

K39-0014P, BR), utilizando-se solução 1M de NaOH. A Figura 25, a 

seguir, mostra o aparato utilizado na preparação das suspensões.  

É importante salientar que na literatura, encontra-se uma vasta 

gama de dispersantes utilizados no preparo de suspensões cerâmicas, em 

especial, em pós a base de mulita, tem-se o dispersante Dolapix® CE 64, 

que proporciona maior efeito de dispersão por meio dos mecanismos de 

estabilização eletrostática (critério utilizado para selecionar o agente 
dispersante) [116, 117, 118,119]. 
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Figura 25: Fotografias mostrando: (a) Aparato utilizado na preparação das 

suspensões de casca cerâmica; (b) Detalhe da hélice e disco de dispersão. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

3.2.3 Preparação das espumas 

 
As espumas de casca cerâmica foram preparadas adicionando-se 

0,1% em volume de surfactante (Tergitol® TMN-10, com base no teor 

de pó cerâmico) às suspensões com diferentes concentrações de sólidos 

(35 e 40% em volume). Subsequentemente, as suspensões foram aeradas 

com uma hélice de cisalhamento duplo (conhecida como hélice de 

batedeira) durante 2 min a 500 rpm seguido pela adição de 5% em massa 

de agente geleificante (Ovalbumina, quantidade calculada com base no 

teor de pó cerâmico). Visando investigar a influência da velocidade de 

agitação mecânica na estrutura das bolhas de ar das espumas de casca 

cerâmica, velocidades de rotação variando entre 500 e 2000 rpm (durante 

3 min) foram utilizadas. A Figura 26, a seguir, mostra o aparato utilizado 

na preparação das espumas. 
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Figura 26: Fotografias mostrando: (a) Aparato utilizado na preparação das 

espumas de casca cerâmica; (b) Detalhe da hélice de cisalhamento duplo. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além disso, destaca-se que foram realizados alguns testes 

preliminares para definir o agente tensoativo, sendo que o critério de 

avaliação foi a estabilidade da espuma formada imediatamente após a 

preparação. Os resultados preliminares mostraram um imediato colapso 

das bolhas das espumas de casca cerâmica obtidas com surfactantes 

catiônicos e aniônicos. Estes surfactantes iônicos, provavelmente, 

induziram interações eletrostáticas, ocasionando a atração entre as 

partículas de casca cerâmica, e consequentemente o colapso do filme 

surfactante. Por este motivo, considerou-se somente a ação dos 

surfactantes não-iônicos, em especial, o Tergitol® TMN-10, amplamente 

utilizado na técnica de espumação direta [60,120]. No entanto, devido à 

baixa energia de adsorção (caráter reversível) na interface ar-líquido, 

estes surfactantes não são capazes de inibir os mecanismos 

desestabilização (como drenagem, coalescência e efeito Ostwald) a longo 

prazo, por isso, as espumas estabilizadas por surfactantes requerem a ação 

de um agente geleificante para consolidar a microestrutura da espuma 

líquida. Assim, a ovalbumina (proteína da clara do ovo) foi selecionada 

para promover a formação de um gel físico (irreversível), transformando 

a suspensão em um corpo rígido com morfologia homogênea [104-110]. 
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É importante destacar, que o teor de dispersante, surfactante e 

ovalbumina são constantes, por isso, as amostras foram nomeadas de 

acordo com o teor de sólidos (35 e 40% em volume) e velocidade de 

rotação (500, 1000 e 2000 rpm) ao longo do texto. 

As espumas de casca cerâmica obtidas foram vertidas em moldes 

de alumínio (Ø ~ 60 mm, contendo base e tampa) conforme mostra a 

Figura 27, e submetidas a uma pequena vibração (manualmente), a fim de 

eliminar defeitos. Posteriormente, as espumas foram consolidadas a 80 °C 

(2 h 30 min) em um forno elétrico (modelo PFO301, Lenoxx/10L, BR) 

previamente aquecido, e desmoldadas após 24 h em temperatura 

ambiente. É importante destacar que a tampa do molde, contendo 

pequenos furos aleatórios, foi utilizada para evitar a formação de trincas 

durante o processo de geleificação. 

 
Figura 27: Fotografia mostrando o molde (base e tampa) de alumínio preparado 

e utilizado. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em uma etapa posterior, as espumas a verde foram submetidas a 

um processo de queima em duas etapas: as amostras foram pré-calcinadas 

em um forno mufla (modelo 0213, JUNG, BR), a 650 °C (2h, 1 °C/min 

taxa de aquecimento), para decomposição da fase orgânica; 

posteriormente, as amostras foram aquecidas a 1550 °C (2 h, 2 °C/min 

taxa de aquecimento), em forno de alta temperatura (modelo F1800, EDG 

Ltda., BR). O resfriamento foi realizado de forma inercial até a 

temperatura ambiente.  É importante destacar que a baixa taxa de 

aquecimento utilizada visou alcançar temperaturas uniformes,  minimizar 

a formação de trincas e evitar o colapso das paredes (struts) da espuma 
[59]. Além disso, a temperatura de sinterização foi definida com base nos 

resultados de Carvalho et al. [12], que identificou que nesta temperatura 

as amostras apresentaram baixo coeficiente de expansão térmica (4,48 x 
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10-6 °C-1) muito próximo ao observado para a mulita, que segundo 

Schneider et al. [27], é de 4,50 x 10-6 °C-1. 

 
3.3 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO UTILIZADAS 

 

Esta seção descreve as técnicas que foram utilizadas para a 

caracterização das matérias-primas, suspensões, espumas de casca 

cerâmica no estado líquido e após a queima.  

 

3.3.1 Caracterização das matérias-primas  

 

Análise da distribuição de tamanho de partículas 

 

A distribuição de tamanho de partícula dos pós de casca cerâmica 

foi determinada usando um analisador de tamanho de partícula de 

dispersão a laser (Matersizer 3000, Malvern Instruments Ltda., UK). As 

características morfológicas das partículas dos pós de casca cerâmica 

após o processo de moagem, foram investigadas por microscopia 

eletrônica de varredura, MEV (JSM-6390LV, JEOL Ltda., JP). 

 

Análise química  

 

A composição química dos pós de casca cerâmica foi determinada 

por espectroscopia de fluorescência de raios X (FRX, PANalytical Axios 

Max, Spectris PLC, UK). 

 

Análise estrutural  

 

A análise da estrutura cristalina dos pós de casca cerâmica (estado 

de fornecimento) foi realizada por difratômetro de raios X (Phillips 

PANalytical PLC, modelo X’pert, UK) acoplado a um tubo de cobre 

(radiação Cu Kα). Os parâmetros do ensaio foram: tensão de aceleração 

dos elétrons no tubo de raios X de 40 kV, corrente elétrica no tubo de 40 

mA, com passo de 0,05°, tempo de passo de 2 s e intervalo de medida em 

2θ, de 5 a 80°. Foi utilizado o banco de dados JCPDS para identificação 

das fases cristalinas formadas. 
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Análise térmica diferencial (ATD) e termogravimétrica (ATG) 

 

O comportamento térmico durante o processo de queima da 

ovalbumina foi estudado por meio de análise térmica diferencial, ATD e 

termogravimétrica, ATG (SDT Q600, TA Instruments, EUA). A partir 

dessas análises térmicas, foi possível determinar a temperatura de 

degradação da proteína. As análises foram realizadas em atmosfera 

oxidante (ar), com uma taxa de aquecimento de 10 °C/min, em um 

intervalo de temperatura compreendido entre 25 e 1000 °C, usando-se um 

cadinho de platina vazio como material de referência. 

 

3.3.2 Caracterização das suspensões e espumas no estado líquido 

 

Potencial Zeta 

 
As medições do potencial zeta (ζ) foram realizadas utilizando um 

Zetasizer Nano SZ (ZEN3600, Malvern Instruments Ltda., UK) com 

células de policarbonato. Suspensões de casca cerâmica contendo 0,01% 

em volume de sólidos foram preparadas em uma faixa de pH a partir de 

2 a 12, e ajustadas pela adição de pequenas alíquotas de HCl (0,25 mol 

/L) ou NaOH (0,25 mol/L) para as condições ácidas e básicas, 

respectivamente. Para cada pH, novas suspensões foram preparadas e 

ultrassonificadas por 1 min antes das medições. A mobilidade 

eletroforética das partículas foi convertida automaticamente para o valor 

do potencial zeta usando a equação de Smoluchowski pelo software 

Zetasizer Nanoapplication 11. 

 

Reologia das suspensões e espumas  

 

As curvas de fluxo das suspensões e a temperatura de formação 

do gel (ponto de gel) da ovalbumina foram avaliadas usando um reômetro 

rotacional (Haake Viscotester iQ, Thermo Fischer Scientific, DE), 

utilizando-se diferentes geometrias (cilindro concêntrico, CC25/Ti e 

placas paralelas, P35/Ti, com um gap de 1,0 mm). As medições foram 

realizadas sob condições de cisalhamento estacionário, aplicando um 

aumento de tensão até atingir uma taxa de cisalhamento de 

aproximadamente 1000 s-1 (em 180 s). Para caracterizar a formação do 

gel (ponto gel) e desnaturação da proteína, as suspensões contendo 5% 

em massa de ovalbumina foram submetidas a um aumento de temperatura 
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de 20 a 90 °C durante 5 min a uma taxa de cisalhamento constante de 50 

s-1. 

 
Capacidade de espumação e estabilidade das espumas 

 

Foi utilizada uma abordagem simples para avaliar a capacidade de 

espumação (CE) e estabilidade das espumas (EE): 30 mL da espuma no 

estado líquido, preparada como descrito anteriormente na seção 3.2.3, 

foram vertidos em um béquer de vidro (100 mL). A altura inicial da 

espuma (he) foi coletada imediatamente após a preparação (t = 0), e o 

subsequente decaimento da espuma (drenagem, hs) foi monitorado 

durante os 30 min seguintes (t> 0) [121]. Além disso, a estabilidade das 

espumas, a qual é caracterizada em função do tempo necessário para obter 

o decaimento de 50% da espuma, foi estudada para diferentes teores de 

pó de casca cerâmica (35 e 40% em volume), e velocidades de agitação 

(variando de 500 a 1000 e 2000 rpm), em função do tempo. Estes 

experimentos foram uma modificação de um teste de Bartsch 

amplamente utilizado [122]. A Figura 28 mostra uma representação 

esquemática das espumas líquidas colocadas em um béquer de vidro, bem 

como a altura da espuma (he) caracterizada pelo volume de ar aprisionado 

(t = 0), e a altura da drenagem da espuma (hs) ou suspensão livre de bolhas 

(t> 0). Além disso, as Eqs. (6) e (7) foram utilizadas para calcular a 

capacidade de espumação (CE) e a estabilidade da espuma (EE), 

respectivamente. Todas as medidas da altura e decaimento da espuma 

foram realizadas em triplicata. 
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Figura 28: Representação esquemática das espumas no estado líquido em um 

béquer, e as respectivas medidas da altura da espuma (he) e do decaimento da 

espuma (hs), em função do tempo. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Análise microestrutural  

 

A morfologia, a distribuição de tamanho de bolhas de ar e a 

densidade de bolhas das espumas líquidas, em função do tempo, foram 

investigadas por microscopia óptica, MO (TIM-2T, microscópio 

estereoscópico Opton, BR). Uma gota da espuma líquida de casca 

cerâmica foi colocada imediatamente após a preparação (t = 0), entre 

lâminas de vidro (K5-7105, Kasvi 26x76 mm) de tal maneira que as 

bolhas se mantivessem presas e planas para aquisição das imagens. Após 

um determinado tempo (t=30), a coalescência das bolhas também foi 

avaliada. O método do intercepto linear (ASTM E112-12) [123] foi usado 

para estimar a distribuição de tamanho de bolhas e a densidade das bolhas 

a partir das micrografias (quatro imagens de cada condição foram 

selecionadas: diferentes teores de sólidos (35 e 40% em volume) e 

velocidades de agitação (500, 1000 e 2000 rpm). Sendo assim, um total 

de 250 tamanhos de bolhas foram medidos para cada condição, usando 

um software de análise de imagem (Axio Vision LE, DE). Os valores 

médios foram obtidos considerando relações estereológicas (ASTM 

D3576-98) [124]. 
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Além disso, uma análise digital de imagens (análise automática) 

foi empregada usando um software de código aberto (ImageJ, EUA), que 

permite a quantificação da distribuição de tamanho de bolhas de ar, em 

função do tempo, por meio de extensões do software ImageJ (plug-ins: 

Measure e Analyze Particles), com rotinas de análise digital padronizadas 

[121]. Assim, durante a aquisição de imagens, alguns métodos de pré-

processamento foram utilizados para adequar as imagens, melhorando o 

contraste (correção de fundo) das regiões de maior interesse (bolhas de 

ar) com o uso de filtros, uma vez que as etapas seguintes, como a 

segmentação,  são críticas para a  quantificação das imagens [125]. Após 

o pré-processamento, as imagens foram convertidas em escala de cinza 

(histograma) de 8 bits (intensidades variando de 0 a 255) [126]. Durante 

a segmentação, ferramentas de binarização (thresholding) foram 

utilizadas empregando o método global, que consiste em estabelecer um 

limite único de nível de cinza de corte, em toda a imagem, isto é, valores 

do histograma de cinza que estejam abaixo do limiar, assumem valor 0, 

enquanto valores que estejam acima, assumem o valor 1. Dessa forma, 

neste trabalho os pixels pretos constituem a região de fundo (valor 0), e 

os pixels brancos (valor 1) constituem os objetos de interesse, ou seja, 

poros ou bolhas de ar que serão quantificados [126]. 

 

3.3.3 Caracterização das espumas após a queima 

 

Fração de vazios (Porosidade total)  
 

A fração de vazios, porosidade total (𝜀𝑃), das espumas cerâmicas 

foi determinada considerando a relação entre as densidades aparente, ρa, 

a partir da razão da massa pelo volume das amostras (calculada tomando-

se as medidas, da altura e diâmetro dos corpos de prova após o processo 

de queima, com o auxílio de um paquímetro digital - Mitotoyo, precisão 

de ± 0,01 mm), e a densidade real, ρr, (determinada por picnometria ao 

gás hélio em equipamento Ultrapyc 1200e, Quantachrome Instruments 

GmbH & Co, AUT), segundo a Equação (8). 

 

                               𝜀𝑃(%) = (1 −
𝜌𝑎

𝜌𝑟
) × 100                                     (8) 

 

Além disso, foi utilizada a técnica de microtomografia 

computadorizada de raios X (µ-CT), visando obter informações 

complementares sobre a porosidade total das espumas de casca cerâmica 
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após a queima (a seguir será apresentado maiores detalhes da técnica de 

µ-CT utilizada).  

 
Análise microestrutural  

 
A morfologia e a distribuição de tamanho de poros das espumas 

cerâmicas queimadas, bem como, a estrutura de poros das espumas após 

a queima in situ e testes em operação como queimadores porosos 

radiantes também foram investigadas por microscopia óptica MO (TIM-

2T, microscópio estereoscópico Opton, BR), utilizando o método de 

intercepto linear, descrito anteriormente. Porém, para esta análise, as 

amostras (obtidas após a queima) foram embutidas (à vácuo) com resina 

poliéster colorida (Comfibras, BR) para fornecer contraste suficiente 

entre a fração de vazios e as paredes dos poros, além de conferir uma 

superfície plana para aquisição de imagens.  

Além disso, foi utilizada a técnica de microtomografia 

computadorizada de raios X (µ-CT), visando obter informações 

complementares da microestrutura e morfologia das espumas de casca 

cerâmica após a queima. As aquisições de imagens foram realizadas em 

um microtomógrafo (modelo Versa XRM-500, Zeiss, DE) pertencente ao 

Laboratório de Meios Porosos e Propriedades Termofísicas (LMPT) do 

Departamento da Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa 

Catarina. O escaneamento das amostras foi padronizado com um tamanho 

de voxel de 8,6 µm, utilizando tubo com potência de 60 kV e 5 W; lente 

óptica com aumento de 4x, ângulo de rotação da amostra de 360° com 

ângulo de passo de rotação de 0,225° e tempo de exposição de 6 s. Uma 

segunda aquisição com um tamanho de voxel de 22,5 µm foi realizada 

para uma visão qualitativa da microestrutura, sendo que para ambas as 

resoluções cerca de 980 fatias/secções 2D foram obtidas. É importante 

salientar que foi empregado um software livre (ImageJ) para análise das 

imagens, sendo que o conjunto de 998 fatias foi pré-processado com os 

seguintes filtros:  Non-Local Means Denoising e Unsharp Mask, visando 

reduzir ruídos e torná-lo mais adequado para segmentação. 

Posteriormente, as imagens foram convertidas em binárias e depois 

ordenadamente empilhadas em uma imagem 3D. Uma região de interesse 

de 380x290x465 voxels foi selecionada para as caracterizações. 

A porosidade e a distribuição de tamanho de poros das espumas de 

casca cerâmica foram determinadas utilizando-se o software de análise de 

imagens Imago, desenvolvido no LMPT, em parceria com a empresa 

brasileira Engineering Simulation and Scientific Software (ESSS) e 

Petrobrás. 
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Análise estrutural  

 

A análise da estrutura cristalina dos pós de casca cerâmica após a 

queima e após os testes em operação como queimadores porosos radiantes 

foi realizada por difratômetro de raios X (Phillips PANalytical PLC, 

modelo X’pert, UK) acoplado a um tubo de cobre (radiação Cu Kα). Os 

parâmetros do ensaio foram estabelecidos seguindo o mesmo 

procedimento descrito anteriormente (seção 3.3.1). 

 

3.4 PROPRIEDADES MENSURADAS 

 

As propriedades mecânicas (resistência à compressão), térmicas 

(condutividade térmica, coeficiente de expansão térmica e dano por 

choque térmico), e fluidodinâmicas (permeabilidade a temperatura 

ambiente e a alta temperatura) dos materiais sinterizados nas condições 

selecionadas e descritas neste trabalho, foram mensuradas, avaliadas e 

correlacionadas com as microestruturas resultantes.  

 

3.4.1 Propriedades mecânicas 

 

O desempenho mecânico das espumas de casca cerâmica após a 

queima foi avaliado por meio de testes de resistência à compressão em 

máquina de ensaios mecânicos (EMIC, modelo DL 2000, BR) de acordo 

com procedimentos da norma ASTM C133-97 [127]. A velocidade de 

carregamento foi de 1 mm/min com célula de carga de 2 kN e pré-carga 

de ~ 30 N. Amostras com dimensões nominais de 25 mm de diâmetro x 5 

mm de espessura foram testadas. Para minimizar os efeitos de 

irregularidades na superfície das amostras, lâminas de EVA foram 

utilizadas. 

 

3.4.2 Propriedades térmicas 

 

O comportamento térmico de um material ou uma substância pode 

ser entendido como a sua resposta ou reação quando submetido a uma 

dada temperatura ou a mudanças de temperatura ou gradientes térmicos. 

O conhecimento do comportamento do material em termos de suas 
propriedades térmicas é essencial para que sua integridade seja mantida 

durante ciclos térmicos. Muitos materiais cerâmicos celulares, por 

exemplo, são usados em aplicações de alta temperatura, tais como em 
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sistemas de isolamento térmico, trocadores de calor, receptores solares, e 

queimadores porosos radiantes [59].  

Segundo Callister [128], dentre as propriedades térmicas mais 

relevantes, destacam-se, a condutividade térmica, a expansão térmica e a 

resistência ao choque térmico. 

A condutividade térmica (k) das espumas de casca cerâmica com 

dimensões nominais de 48 mm de diâmetro x 12 mm de espessura, foi 

determinada em um analisador de condutividade térmica (faixa de 

medição de ~ 0,1 – 10 W/m.K; modelo FOX50, Laser Comp, Inc., USA) 

do Laboratório de Pesquisa em Refrigeração e Termofísica 

(POLO/UFSC). A medida foi realizada  em temperatura ambiente ~ 25 

°C até 105 °C, tomando-se como base a norma ASTM C177 [129]. Este 

equipamento aplica uma diferença de temperatura nos dois lados da 

amostra e mede o fluxo de calor que passa através da amostra 

considerando a condução em regime permanente. 

O coeficiente de expansão térmica linear () das espumas 

cerâmicas sinterizadas, foi calculado a partir de curvas de expansão 

térmica determinadas em um dilatômetro ótico (Expert System Solution, 

Misura, IT). Para realização dessa análise, foram preparados compactos 

de pós, com dimensões nominais de 50 x 5 x 5 mm, em matriz de aço a 

uma pressão de 20 MPa. Os compactos, previamente sinterizados a 1550 

°C (2 h, 2 °C/ min taxa de aquecimento) foram aquecidos a uma taxa de 

10 ºC/min entre 20 e 1500 °C, em atmosfera oxidante (ar). A curva obtida 

foi utilizada para determinar o coeficiente angular, na faixa de 

temperatura de 20-1400°C.  

Para  investigar a resistência ao choque térmico pode-se utilizar o 

método do resfriamento em água. Este método leva a uma diferença de 

temperatura crítica para o choque térmico (T), que é proporcional a 

resistência  mecânica () e o coeficiente de Poisson () e inversamente 

proporcional ao módulo de elasticidade (E) e coeficiente de expansão 

térmica (), conforme mostra  Equação (9). Porém essa temperatura 

crítica não traz informações diretas sobre a resistência ao choque térmico 

[28, 59]. 

 

                                          ∆𝑇 =
𝜎 (1−)

𝛼𝐸
                                            (9) 

 

Com base no exposto acima, Vedula et al. [130, 131, 132] definiu 

um parâmetro de dano por choque térmico (DE), para cerâmicas porosas, 

conforme Equação 10. 
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                                             𝐷𝐸 = 1 −
𝐸

𝐸𝑜
                                            (10) 

 

Em que, E é o módulo de elasticidade longitudinal do material após 

o choque térmico, e Eo o módulo de elasticidade longitudinal do material 

inicial (não submetido ao choque térmico). 

Neste sentido, o ensaio de dano por choque térmico foi realizado 

em conjunto com o Laboratório de Combustão e Engenharia de Sistemas 

Térmicos (LabCET/UFSC). As espumas de casca cerâmica foram 

dimensionadas em aproximadamente 48 mm de diâmetro x 12 mm de 

espessura. A metodologia estabelecida utilizou a bancada experimental 

dos testes de operação dos queimadores porosos radiantes, conforme 

mostra a Figura 32, sendo que os parâmetros de operação para este ensaio 

foram: velocidade de chama de ~20,6 cm/s e razão de equivalência de ~ 

1. Neste ensaio, o escoamento de combustível/ar foi liberado e a ignição 

da chama foi feita manualmente, na superfície das espumas de casca 

cerâmica e foram aquecidas até temperatura de aproximadamente ~ 900 

°C (medida por meio de uma câmera de termografia a infravermelho), 

onde permaneceram por 15 min, visando homogeneização da temperatura 

do corpo cerâmico. Na sequência o escoamento de combustível (Gás 

natural – GN) foi interrompido, permitindo que o escoamento de ar 

promovesse o resfriamento em taxas mais acentuadas que a ambiente. 

Assim, um ciclo de teste foi considerado o processo entre o momento em 

que ocorre a ignição da chama e o momento em que a amostra atinge 

novamente a temperatura próxima a ambiente. Este procedimento foi 

adaptado da metodologia adotada por Rosário [28] e conta com medições 

do módulo de elasticidade longitudinal no estado inicial (sem sofrer 

choque térmico) e após 1, 4, 8, 12 ciclos de choque térmico. 

A determinação do módulo de elasticidade longitudinal foi 

realizada utilizando a técnica de excitação por impulso através das 

frequências naturais de vibração (frequências de ressonância) do corpo de 

prova em equipamento Sonelastic® (ATCP, BR), de acordo com a norma 

ASTM E1876 [133]. 

Ao final do ciclo térmico (12 ciclos), as espumas de casca cerâmica 

foram analisadas com relação a sua estrutura, microestrutura (seção 3.3.3) 

e testadas mecanicamente sob compressão (conforme seção 3.4.1). 

 

3.4.3 Propriedades fluidodinâmicas 

 
A permeabilidade das espumas cerâmicas foi avaliada em 

permeâmetro de laboratório (da Universidade de Ribeirão 
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Preto/UNAERP) conforme ilustrado na Figura 29, por meio de medidas 

de queda de pressão em função da velocidade de fluxo de ar nas amostras. 

O fluido utilizado nestes experimentos foi ar em temperatura ambiente ~ 

24° até 727 °C.  

 
Figura 29: Representação esquemática do equipamento utilizado nas medições 

de permeabilidade. 

 
Fonte: Adaptado de Innocentini et al. [134]. 

 

De acordo com Innocentini et al. [58, 71, 135, 136] a 

permeabilidade de fluidos compressíveis (gases e vapores) que fluem 

através de um material poroso é geralmente quantificada pela equação de 

Forchheimer, descrita como: 

 

                           
 𝑃²𝑒−𝑃²𝑠

2𝑃𝑠𝐿
=

𝜇

𝑘1
𝜈𝑠 +

𝜌

𝑘2
𝜈𝑠

2                            (11) 

Em que Pe e Ps são, respectivamente, as pressões absolutas do 

fluido na entrada e na saída da amostra (Pa); L (mm) é a espessura da 

amostra; νs (m/s) é a velocidade superficial do fluido, calculada dividindo-

se a vazão volumétrica (Q) existente pela área da face da amostra (A) 

exposta ao fluxo (νs = Q/A); µ (Pa.s) é a viscosidade do fluido e ρ (kg/m³) 

é a densidade do fluido. Em experimentos realizados em altas 
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temperaturas, as modificações nas propriedades do fluido devem ser 

consideradas para a investigação das constantes de permeabilidade [137, 

138]. Portanto, a densidade do ar e a viscosidade do ar podem ser 

corrigidas com a temperatura (T) usando as seguintes equações (12) e (13) 

[134]: 

 

                         𝜌𝑎𝑖𝑟(𝑇) =
𝑃𝑠𝑀𝑀𝑎𝑟

𝑅(𝑇+273)
                     (12)                             

       𝜇𝑎𝑖𝑟(𝑇) = 1.73 𝑋 10−5 (
𝑇+273

273
)

1.5

(
398

𝑇+398
)             (13) 

 

Em que 𝑃𝑠 é a pressão na saída da amostra, 𝑀𝑀𝑎𝑟 é a massa molar 

do ar e R é a constante universal dos gases (neste trabalho, 𝑀𝑀𝑎𝑟 = 

28,965 x 10-3 kg/mol e R = 8,314 J/mol.K). A Equação (13) é relatada na 

literatura como a equação de Sutherland [135]. 

Os coeficientes k1 (m²) e k2 (m) são conhecidos como 

permeabilidades Darciana e não-Darciana, em referência à lei de Darcy. 

Ambos os parâmetros são considerados apenas dependentes das 

características do poro (tamanho, volume, morfologia, 

interconectividade, etc.)  e, portanto, podem ser usados para prever o 

perfil de queda de pressão para outros fluidos ou condições de fluxo, 

desde que ρ e µ sejam corrigidos na Eq. (11) [138]. O termo linear 

[μ/k1*vs] da Equação 11 representa a contribuição das forças viscosas à 

resistência ao fluxo. Por outro lado, o termo quadrático [ρ/k2*vs
2] 

representa as perdas de energia cinética, devido a mudanças na direção 

do movimento e à aceleração ou desaceleração do fluido causada pela 

tortuosidade dos poros ao longo da direção do fluxo [58, 71]. 

É importante destacar que as amostras (com dimensões nominais 

de 6,8 − 9,3 mm de espessura e 39,4 − 47,8 mm de diâmetro) foram 

seladas com anéis de borracha dentro de um porta amostra cilíndrico com 

um diâmetro útil médio de 26 mm e uma área de fluxo circular de 531 

mm2 (5,31 cm²). A queda de pressão na amostra (Pe - Ps) foi determinada 

por um manômetro digital (Sper Scientific, modelo 840083, Scottsdale, 

AZ) em consequência das variações na vazão volumétrica de ar (Q), 
controlada por uma válvula e medida pelo rotâmetro (Conaut, BR) [138]. 

O conjunto de dados registrados (Pe, Ps e vs) para cada experimento 

foi ajustado usando o método de mínimos quadrados de acordo com o 

modelo parabólico do tipo: y = ax + bx², no qual y representa o lado 

esquerdo da Eq. 11, em que x corresponde à velocidade do fluido (vs). Os 
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coeficientes de permeabilidade foram então calculados a partir das 

constantes ajustadas a (k1 = µ / a) e b (k2 = ρ / b) da Eq. (12) [138]. Pelo 

menos 10 conjuntos de valores de Pe, Ps e vs foram medidos em um regime 

de fluxo de ar estacionário. 

 

 

3.5 TESTES DE OPERAÇÃO DOS QUEIMADORES POROSOS 

RADIANTES (ROTA A) 

 

Os testes de operação das espumas de casca cerâmica queimadas 

(denominada Rota A) a 1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento) nas 

condições selecionadas ao longo do trabalho, foram realizados no 

Laboratório de Combustão e Engenharia de Sistemas Térmicos 

(LabCET/EMC/UFSC) para determinar a possibilidade de aplicação das 

mesmas como queimadores porosos radiantes. A Figura 30 mostra um 

desenho esquemático da bancada de testes dos queimadores porosos 

radiantes. 

 
Figura 30: Desenho esquemático mostrando a bancada de testes. 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 

 

A bancada é constituída pela seção de testes dos queimadores, 

pelos sistemas de alimentação de ar e combustível, sistemas de medição 

de temperaturas e pressão, sistema de aquisição de dados bem como de 
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uma capela acoplada a uma coifa com exaustor (3000 m3/h) para sucção 

dos gases da combustão. A Tabela 5 descreve alguns dos principais 

componentes da bancada. 

 
Tabela 5: Principais componentes da bancada de teste de queimadores porosos. 

Componente Marca Modelo 
Placa isolante Kaowool (73% de Al2O3 e 27% 

de SiO2) 

Filtro de GN Norgren F73C-2AN-AT0 

Filtro e regulador de 

pressão de ar 

Norgren BEFR4000 

Válvulas de bloqueio Metal work - 

Válvula agulha Metal work 9041003 

Medidor de vazão de ar Omega FMA-773A-V-CH4 

Controlador de vazão 

de ar 

Alicat MC-100SLPM-D/5V 

Medidor  e controlador 

de GN 

Alicat MC-5SLPM-D/5V 

Sistema de aquisição 

de dados 

Agilent 34970 

Termopar Omega R (Pt / Pt-13%Rh) 

Câmera de termografia 

a infravermelho 

FLIR T450sc 

Fonte: Adaptado do LabCET. 

 

É importante destacar que a bancada de testes dos queimadores 

porosos radiantes foi inicialmente desenvolvida e descrita na dissertação 

de mestrado de Pereira [9], sendo posteriormente otimizada/testada em 

diferentes condições de combustão e em diferentes espumas porosas [139, 

26, 140, 141,142, 4, 143, 28]. A Figura 31 a seguir, mostra a bancada de 

testes. 
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Figura 31: Bancada de testes: 1) suporte para a espuma de casca cerâmica;  2) 

Tubo Misturador (GN +Ar); 3) Computador para tratamento de dados e 

monitoramento da temperatura; 4) sistema de aquisição de dados; 5) Medidor 

de vazão de ar; 6) Medidor e controlador de GN;  

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para definir o desempenho dos queimadores fabricados (espumas 

de casca cerâmica, contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 

rpm e queimadas a 1550 °C) com dimensões nominais de 48 mm de 

diâmetro e 12 mm de espessura, foram realizados testes de estabilização 

de chama para diferentes condições de combustão, ou seja, diferentes 

valores de razão de equivalência (Φ) e velocidade média de escoamento 

dos reagentes (uch). Destaca-se que quando a chama permanece 

estabilizada no interior do meio poroso, na condição de operação em 

regime permanente, a velocidade média do escoamento (uch) é igual à 

velocidade da chama para a mistura reagente no meio poroso. A partir 

desta observação da estabilidade do queimador e da medição da 
temperatura da superfície é possível obter a faixa de operação do 

queimador. 

Sendo assim, os testes de desempenho das espumas de casca 

cerâmica operando como queimador poroso radiante testadas nesse 
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trabalho focaram em três aspectos: (1) diagrama de estabilidade; (2) 

diagrama de eficiência de radiação; (3) e dano por choque térmico. 

O primeiro aspecto foi a determinação do diagrama de 

estabilidade. A região de operação estável em um queimador é definida 

por meio de um diagrama de velocidade média do escoamento, ou 

alternativamente, potência térmica, versus razão de equivalência. Além 

disso, destaca-se que a faixa de operação de um queimador representa as 

condições de velocidade de chama e relação de equivalência de chamas 

estáveis. Sendo que uma chama estável é aquela cujas condições de 

operação se encontram entre os limites superior e inferior de estabilidade. 

O limite superior é definido pelo descolamento (lifting) visível da chama 

do meio poroso, quando a velocidade da mistura (combustível/ar) é maior 

que a velocidade de chama, e, portanto, não é possível estabilizar a chama 

dentro do queimador e ela tende a escapar e apagar.  Já o limite inferior é 

definido pela extinção ou retorno de chama (flashback), ou seja, quando 

a velocidade de chama é maior que a velocidade da mistura, 

comprometendo a segurança na operação do queimador. O segundo 

aspecto foi a determinação da eficiência de radiação (conforme Equação 

3) para todas as condições de operação testadas. E o terceiro e último 

aspecto de desempenho analisado nesse trabalho foi o dano por choque 

térmico, conforme descrito na seção 3.4.2 (propriedades térmicas).  

 A Figura 32, a seguir, mostra a configuração 1 de montagem do 

queimador que foi utilizada para as medições de desempenho (diagrama 

de estabilidade, eficiência de radiação e dano por choque térmico). É 

importante destacar esta configuração, pois na seção 3.6 (queima in situ) 

será descrito outra configuração de montagem do queimador.  
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Figura 32: Configuração 1, esquemática, empregada para a determinação dos 

limites de estabilidade de chama e eficiência de radiação dos queimadores 

porosos radiantes. 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 

 

Como pode ser visualizado na figura acima, o queimador é 

composto por uma única espuma de casca cerâmica apoiado sobre uma 

placa distribuidora de escoamento (produzida utilizando uma placa 

isolante) de 25 mm de espessura, 88 mm de diâmetro e com furos de 2 

mm de diâmetro, igualmente espaçados (~ 5 mm), conforme mostra a 

Figura 33.  Segundo Catapan [139] esta placa distribuidora promove uma 

aceleração da mistura combustível/ar, fazendo com que os gases entrem 

com velocidades maiores na zona de reação do que uma configuração 

sem placa distribuidora, minimizando o retorno de chama, outra 

vantagem é a possibilidade de obter um perfil de temperatura homogêneo 

em todo o queimador.  
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Figura 33: Placa distribuidora de escoamento. 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 

 

Além disso, destaca-se que as superfícies laterais do queimador 

são isoladas termicamente por manta de fibra cerâmica e pela mesma 

placa isolante. Termopares do tipo R (platina e platina + 13% de ródio, 

faixa de medição de -50°C a 1768°C, incerteza de medição de ± 4°C) 

foram inseridos no interior do queimador ao longo da linha de centro, em 

posições axiais acima da espuma de casca cerâmica e na interface com a 

placa distribuidora.  Por questões de segurança de operação a placa 

distribuidora deve ficar com temperatura abaixo de 1400 °C, para evitar 

sérios danos a estrutura física do queimador e do operador.  

 

3.6 QUEIMA IN SITU (ROTA B) 

 

A queima in situ, denominada Rota B, foi realizada nas espumas à 

verde (com dimensões nominais de 48 mm de diâmetro e 12 mm de 

espessura), ou seja, após o processo de geleificação. Para os testes de 

queima in situ foi utilizada a configuração 1 (que consiste na montagem 

de uma única espuma de casca cerâmica à verde apoiada sobre uma placa 

distribuidora de escoamento, como mostrado na Figura 32) e também a 

configuração 2, conforme mostra a Figura 34,  em que a espuma cerâmica 

à verde é posicionada entre duas regiões distintas: uma região de pré-

aquecimento (RP), com poros de pequeno tamanho (ou seja, com maior 

densidade linear de poros ~ 20 ppi), e uma região de estabilização de 

chama (REC), com poros grandes (ou seja, com menor densidade linear 

de poros ~ 5 ppi).  
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A existência desta interface entre duas regiões de tamanhos de 

poros distintos tem por objetivo forçar a estabilização da chama dentro do 

meio poroso. Desta forma, a chama, que se propaga bem na REC, é 

subitamente barrada na RP e tende a se estabilizar na interface entre essas 

duas regiões, ou seja, na espuma de casca cerâmica à verde. É importante 

salientar que a REC e a RP são espumas cerâmicas sinterizadas de 

alumina/zircônia (Refratários Paulista Indústria e Comércio Ltda, 

produzidas pelo método de réplica polimérica) contendo dimensões 

nominais de ~ 68 mm de diâmetro e 20 mm de espessura, ou seja, essas 

regiões apresentam um diâmetro maior que a amostra de espuma cerâmica 

à verde (dimensões nominais de ~ 48 mm de diâmetro e 12 mm de 

espessura), com intuito de promover a circulação de chama nas laterais 

da amostra à verde e uniformizar a queima. A montagem dos instrumentos 

e alimentação de combustível (GN) e ar permanece a mesma, porém nesta 

configuração 2, foram utilizados 4 termopares do tipo R, um em cada 

interface entre as espumas cerâmicas. 

 
Figura 34: Configuração 2, esquemática, empregada na queima in situ. 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 

 

As espumas cerâmicas obtidas após a queima in situ foram 

analisadas com relação a sua microestrutura (conforme descrito na seção 

3.3.3).  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo reporta e detalha os resultados obtidos neste trabalho 

de tese de doutorado. 

 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

4.1.1 Casca cerâmica 

 
Os pós de casca cerâmica resultantes do processo de moagem 

(Figura 35 (a)) apresentaram partículas irregulares que facilmente se 

aglomeram como mostra a micrografia da Figura 35 (b).  É importante 

destacar que após a moagem do resíduo em moinho de martelos, 

observou-se uma ampla distribuição de tamanhos de partículas, isto é, 

tamanhos variando entre d10 = 1,1 μm < d50 = 49,3 μm < d90 = 372 μm, 

com um perfil aproximadamente bimodal (Figura 35 (c)). Após o período 

de moagem a úmido de 90 min, o pó resultante apresentou tamanhos de 

partículas variando entre d10 = 0,7 μm < d50 = 2,8 μm < d90 = 13,1 μm. 

Isto significa uma forte redução (de aproximadamente 94%) em relação 

ao tamanho médio inicial das partículas. Em uma etapa posterior a 

moagem à úmido de 24 h, o pó resultante apresentou um perfil de 

distribuição mais uniforme caracterizado por pós mais finos com 

tamanhos de partículas variando entre d10 = 0,5 μm < d50 = 1,7 μm < d90 

= 5,6 μm. Este resultado é importante já que permite um melhor controle 

da homogeneização das suspensões e do tamanho de poros. A densidade 

real do pó de casca cerâmica, após moagem a úmido por 90 min, obtida 

por picnometria ao gás hélio, foi de 2,99 g/cm³.  
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Figura 35: (a) Fotografia dos pós de casca cerâmica após o processo de 

moagem; (b) Micrografia (MEV) do pó de casca cerâmica, resultante da 

moagem final; (c) Distribuição granulométrica da casca cerâmica após cada 

processo de moagem. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Segundo Colombo [14], o processamento de espumas cerâmicas 

começa com a seleção de pós cerâmicos adequados e com a preparação 

de suspensões estáveis, para as quais, o requisito necessário é o uso de 

pós cerâmicos da ordem d50 < 3 μm. Consequentemente, estruturas 

cerâmicas livres de defeitos e com melhor sinterabilidade (à baixas 

temperaturas) são produzidas. 

A Tabela 6 mostra a composição química, em termos dos óxidos 

constituintes da casca cerâmica, obtida por meio de fluorescência de raios 

X.  Pode-se verificar a presença predominante de Al2O3, SiO2 e ZrO2.Os 

óxidos encontrados estão diretamente relacionados com as matérias-

primas utilizadas na fabricação da casca cerâmica, isto é, sílica coloidal, 

silicato de zircônio e mulita. Vale salientar que os outros óxidos em 

pequenas quantidades, podem estar relacionados a contaminação 

proveniente do processo de fundição de ligas metálicas e impurezas dos 

processos de moagem empregados. 
 

 

 

 



97 

 

Tabela 6: Composição química do pó de casca cerâmica. 

Óxidos constituintes (% massa) 

Al2O3 SiO2 ZrO2 Fe2O3 K2O TiO2 Na2O MgO 

51,0 39,1 3,6 1,8 1,3 1,2 0,5 0,2 

CaO Cr2O3 Nb2O5 HfO2 P2O5 NiO MnO P.F. 

0,96 0,1 0,1 0,1 0,1 < 0,1 < 0,1 0,81 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Salienta-se que a proporção dos óxidos nas cascas cerâmicas nas 

indústrias varia de acordo com requisitos inerentes ao tipo de metal 

fundido, conferindo maior ou menor refratariedade ao molde. De modo 

geral, esta refratariedade é atribuída, pincipalmente, a quantidade de 

zircônia utilizada nas cascas cerâmicas. De acordo com a literatura, o teor 

médio de zircônia é estimado em torno de 5% em massa para a maioria 

dos moldes de casca cerâmica [50, 144].  

Além disso, destaca-se que teor dos óxidos constituintes dos pós 

de casca cerâmica observados neste trabalho (conforme mostra Tabela 6) 

são similares ao resíduo de casca cerâmica coletado (em outro lote) por 

Carvalho et al. [12] na mesma empresa de fundição (Usicast Indústria e 

Comércio Ltda., localizada em São José/SC), porém apresentando uma 

pequena variação composicional nos principais óxidos: alumina (53,3%), 

sílica (36,2%), e zircônia (5,4%). Portanto, pode-se dizer que essa discreta 

variabilidade composicional (quando conhecida) do resíduo (nesta 

empresa) não é um fator limitante para sua valorização e aplicação como 

um material de interesse tecnológico. 

A Figura 36 mostra um difratograma de raios X da casca cerâmica 

no estado de fornecimento. Pode-se perceber, a partir da análise do 

difratograma, picos de difração bem definidos (e similares a análise de 

Carvalho et al. [12]), os quais estão relacionados as fases mulita (ICSD  

066448) e silicato de zircônio (ICSD  069644), com teores de 96 e 4% 

em volume, respectivamente, apresentando um GOF de 2,80.  
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Figura 36: Difratograma de raios X da casca cerâmica no estado de 

fornecimento. M: Mulita e SZ: Silicato de zircônio. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A partir do difratograma de raios X (Figura 36), e a partir da 

quantificação das fases presentes pelo método de Rietveld, foi possível 

fazer uma estimativa da energia incorporada no resíduo de casca cerâmica 

utilizando o software CES EduPack 2014. Segundo Ashby e Kara [145], 

a energia incorporada representa a energia gasta para produzir 1 kg de 

material, considerando a energia gasta na extração, no transporte, no 

refino de minérios e insumos primários. 

Sendo assim, para produzir matérias-primas equivalentes à casca 

cerâmica contendo teores de 96% de mulita e 4 % de silicato de zircônio 

a partir de fontes naturais, seria necessário um gasto energético de cerca 

de 56,8 MJ/kg, e por consequência, seriam liberados 3,1 kg de CO2 na 

atmosfera durante este processo. Neste sentido, a não reutilização da 

casca cerâmica representaria um desperdício de energia, uma vez que 

além da energia incorporada no resíduo, este apresenta potencial 

composicional devido a sua refratariedade.  

Dentro deste contexto, o desenvolvimento de queimadores porosos 
por meio da valorização da casca cerâmica, possibilita a redução da 

extração/consumo de matérias-primas naturais e proporciona um destino 

mais nobre com agregação de valor a este resíduo. 
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4.1.2 Ovalbumina 

 

O comportamento térmico da ovalbumina, proteína utilizada para 

promover a geleificação das espumas, foi avaliado por meio de análises 

térmicas a fim de verificar o seu processo de degradação. A Figura 37 

mostra as curvas de análise térmica diferencial e termogravimétrica. 

 
Figura 37: Curvas de Análises Térmica Diferencial (ATD) e Termogravimétrica 

(ATG) da ovalbumina. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O gráfico da Figura 37 apresenta dois estágios de perda de massa. 

O primeiro, com perda de aproximadamente 3%, observado até 100 ºC, 

pode ser atribuído a perda de água de adsorção (fracamente ligada) e 

desnaturação da proteína. O segundo estágio,  ocorre em uma ampla faixa 

de temperatura entre 200 e 500 ºC, maior perda de massa, 

aproximadamente 95%, é consistente ao processo de degradação da 

ovalbumina [146]. Após tratamento térmico a 1000 °C a ovalbumina 

apresenta uma quantidade de resíduo inferior a 5%. 

Com base nos resultados de ATG/ATD, foi possível definir o ciclo 

térmico mais apropriado para decomposição da ovalbumina, a 650 °C por 

2 h, com taxa de aquecimento de 1 °C/min, necessária para permitir a 
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progressiva decomposição da proteína e evitando dessa forma o 

surgimento de trincas e defeitos microestruturais.  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS SUSPENSÕES E ESPUMAS NO 

ESTADO LÍQUIDO 

 

4.2.1 Influência do pH na estabilidade da suspensão de pós de casca 

cerâmica 

 

A Figura 38 mostra o potencial zeta dos pós de casca cerâmica em 

função do pH. O potencial zeta é uma medida indireta da carga líquida 

criada nas partículas em suspensão, seja por adsorção de contra-íons ou 

dissociação de partículas de grupos superficiais. Seguindo a teoria DLVO 

(estabelecida por Derjaguin, Landau, Verwey e Overbeek em 1940) 

quanto maior o valor absoluto do potencial zeta, mais estável a suspensão 

[147]. Para o pó de casca cerâmica, o ponto isoelétrico (IEP) está 

localizado em pH ~ 4,0, valor similar ao reportado na literatura para 

suspensões de mulita (em pH ~ 6) [148]. 

As partículas da casca de cerâmica exibem forte carga negativa a 

cerca de -70 mV (em pH 12). Assim, o pH das suspensões de casca 

cerâmica foi ajustado para valores de pH superiores a 10, a fim de 

produzir suspensões estáveis. 
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Figura 38: Potencial zeta das partículas da casca cerâmica em função do pH das 

suspensões preparadas. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.2.2 Influência da carga de sólidos e concentração de dispersante na 

reologia da suspensão 

 

A Figura 39 mostra a influência da concentração de Dolapix® CE 

64 (variando de 0 a 2,0% em volume) na viscosidade das suspensões de 

casca cerâmica (preparada com 40% em volume de sólidos em pH ~ 11). 

A curva de defloculação mostrou uma diminuição gradual da viscosidade 

com o aumento de Dolapix® CE 64 de 0,5 para 1,0% em volume.  No 

entanto, quando a concentração de dispersante se aproxima de 1,5% em 

volume, há uma diminuição acentuada da viscosidade, o que significa que 

a quantidade de polieletrólito adsorvido é suficiente para recobrir 

uniformemente as partículas de casca cerâmica em suspensão. Com o 

aumento da concentração de dispersante para 2% em volume, a 

viscosidade da suspensão também aumenta, indicando um excesso de 

polieletrólito que não é adsorvido pelas partículas, permanecendo em 

suspensão [88,149]. 
Além disso, segundo Ortega et al. [88], a solubilização de um 

polímero em um líquido provoca aumento em sua viscosidade, sendo esse 

aumento tanto maior quanto maior o seu peso molecular, favorecendo 

dessa forma os mecanismos de desestabilização por floculação devido a 
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interação entre as cadeias poliméricas adsorvidas na superfície das 

partículas. Portanto, o dispersante Dolapix CE 64, de baixo peso 

molecular (320 g/mol), foi escolhido para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

 
Figura 39: Influência de diferentes concentrações de Dolapix® CE 64 na 

viscosidade das suspensões de casca cerâmica. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Uma vez que a concentração de dispersante foi determinada, o 

próximo passo foi otimizar a carga de sólidos (volume de partículas) na 

suspensão. Seguindo o procedimento descrito no item 3.2.2, foram 

preparadas suspensões otimizadas contendo 1,5% em volume de 

dispersante com cargas crescentes de sólidos de até 50% em volume. 

A Figura 40 (a) mostra a influência de diferentes cargas de sólidos 

(de 30 a 45% em volume) nas curvas de fluxo de tensão versus taxa de 

cisalhamento das suspensões de casca cerâmica. É importante ressaltar 

que as suspensões de casca cerâmica exibem um comportamento 

ligeiramente espessante (ou dilatante), mais evidente para suspensões 
altamente concentradas (40 e 45% em volume). Segundo Chhabra e 

Richardson [150], uma possível explicação para esse comportamento é 

que, em repouso, o volume de líquido presente é suficiente para preencher 

o espaço vazio entre as partículas (aglomerados). Com a agitação, o 

contato direto partícula-partícula é aumentado pela força capilar [151]. A 
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Figura 40 (b) mostra a influência da carga de sólidos na viscosidade das 

suspensões de casca cerâmica (com taxa de cisalhamento fixada em ~100 

s-1). Observe que a viscosidade aumentou lentamente com a carga de 

sólidos de 30 a 35% em volume. Porém,  quando a carga de sólidos em 

suspensão aumenta de 40 a 45% em volume, a viscosidade aumenta 

significativamente, como consequência da formação de agregados de 

partículas que aprisionaram parte do líquido do sistema no seu interior, 

aumentando a carga efetiva de sólidos em suspensão [152].  Não foi 

possível realizar medições de viscosidade em espumas contendo 50% em 

volume de sólidos devido à viscosidade extremamente alta das 

suspensões. 

Além disso, vale destacar que as espumas produzidas com 30% em 

volume de sólidos colapsaram após o processo de consolidação 

(geleificação), devido a menor quantidade de partículas. 

Consequentemente, o processo de secagem é mais longo (a taxa de 

evaporação do líquido é baixa) [81]. Por outro lado, para 45% em volume 

de sólidos, a formação de espuma foi fortemente inibida, devido ao 

aumento da viscosidade. Assim, as frações de sólidos selecionadas foram 

de 35 e 40% em volume, considerando os resultados mostrados 

anteriormente. 
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Figura 40: a) Curvas de fluxo, tensão de cisalhamento vs. taxa de cisalhamento 

das suspensões de casca cerâmica com diferentes cargas de sólidos (30 a 45% em 

volume); b) Influência da carga de sólidos (30 a 45% em volume) na viscosidade 

das suspensões de casca cerâmica (a uma taxa de cisalhamento fixada em ~ 100 

s-1). 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 41 mostra a influência da concentração de ovalbumina 

(variando de 1 a 7,5% em massa) na viscosidade das suspensões de casca 
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cerâmica preparadas com 35 e 40% em volume de sólidos (em uma taxa 

de cisalhamento fixada em ~ 100 s-1). É possível observar que a 

viscosidade aumenta significativamente a partir de 5% em massa de 

ovalbumina, e rapidamente alcança valores mais elevados, para ambas as 

concentrações de pó de casca cerâmica (35 e 40% em volume), como 

conseqüência do aumento da concentração total de sólidos [105]. 

 
Figura 41: Influência de diferentes concentrações de ovalbumina (1-7,5% em 

massa) na viscosidade das suspensões de casca cerâmica. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além disso, a proteína de clara de ovo (ovalbumina) é um 

excelente agente de espumação, conforme reportado por Mine [153], 

devido à capacidade de adsorver na interface ar-líquido, exibindo um 

comportamento anfifílico durante a mistura, sofrendo uma alteração 

conformacional parcial (dobramento esférico/globular para uma 

configuração aleatória) e rearranjo na interface [105,154]. De fato, nestes 

experimentos foi observado tendência análoga para concentrações mais 

baixas de ovalbumina (<5% em massa) em suspensões de pó de casca 

cerâmica. Para concentrações superiores a 5% em massa de ovalbumina, 

a capacidade de formação de espuma foi fortemente inibida, devido ao 

aumento da viscosidade. Assim, a concentração de ovalbumina 
selecionada para geleificar as espumas foi de 5% em massa. 
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4.2.3 Influência da temperatura na formação do gel (ponto gel) 

 

A influência da temperatura na viscosidade das suspensões de 

casca cerâmica com diferentes cargas de sólidos (35 e 40% em volume), 

contendo 5% em massa de ovalbumina é mostrada na Figura 42. A 

evolução da viscosidade no aquecimento foi estudada na faixa de 

temperatura entre 20 e 90 °C. A viscosidade permanece quase constante 

até a temperatura de geleificação (~80 ° C), temperatura crítica (Tg), 

frequentemente chamada de temperatura de ponto gel; e aumenta 

acentuadamente, como resultado da desnaturação e coagulação da 

ovalbumina, isto é, formação de uma rede tridimensional (irreversível) 

que transforma a suspensão em um corpo rígido [104, 105, 155]. 

 
Figura 42: Influência da temperatura (variando de 20 a 90 °C) na viscosidade 

das suspensões de casca cerâmica com 35 e 40% em volume de sólidos, 

contendo 5% em massa de ovalbumina. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além disso, Ziegler e Foegeding [156] apontaram que a 

temperatura de geleificação da ovalbumina é dependente do pH, ou seja, 

pH ≤ 4, temperaturas mais baixas (~ 50 °C) já são suficientes para 

formação de gel, enquanto géis formados em condições alcalinas, acima 
de pH 9,5, temperaturas mais altas (~77 °C) são necessárias. Portanto, a 

temperatura de geleificação para consolidação das espumas de casca 

cerâmica foi de ~ 80 ºC. 
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4.2.4 Influência da carga de sólidos e velocidade de rotação na 

capacidade de espumação e estabilidade das espumas no estado 

líquido 

 
A determinação da capacidade de espumação, estabilidade da 

espuma, bem como a distribuição de tamanho das bolhas de ar na espuma, 

são parâmetros extremamente importantes, uma vez que suas 

características estão diretamente relacionadas às propriedades funcionais 

finais dos materiais porosos. 

A Figura 43 mostra a influência da carga de sólidos (35 e 40% em 

volume) e da velocidade de rotação (variando de 500 a 1000 e 2000 rpm) 

na altura das espumas imediatamente após a preparação. A capacidade de 

espumação máxima foi observada para as espumas líquidas contendo 

35% em volume de sólidos agitadas a 2000 rpm, como consequência da 

eficiência na incorporação de ar devido a elevada tensão de cisalhamento, 

o que levou à formação de novas interfaces (ruptura de bolhas) e também 

a quantidade adequada de agentes tensoativos que revestem as bolhas 

evitando a coalescência [157]. Espumas líquidas contendo 40% em 

volume de sólidos exibem menor capacidade de espumação (menor altura 

da espuma) em comparação com 35% em volume, como consequência da 

maior viscosidade do sistema concentrado, que inibe a formação da 

espuma [158]. Além disso, há um aumento no número de pequenas 

bolhas de ar, devido ao cisalhamento, as quais estão mais propensas ao 

efeito Ostwald devido à diferença na pressão de Laplace (P= 2/Rb) 

entre bolhas de tamanhos diferentes, ou seja, quanto menor o tamanho da 

bolha, maior é a pressão interna, levando à constante difusão de 

moléculas de ar/gás ao longo do tempo e, consequentemente, levando ao 

colapso das bolhas [15] (como será discutido mais adiante na seção 

4.2.5). 
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Figura 43: Influência da carga de sólidos (35 e 40% em volume) e da 

velocidade de rotação (variando de 500 a 1000 e 2000 rpm) na capacidade 

de espumação das espumas de casca de cerâmica. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A estabilidade das espumas líquidas preparadas com 35 e 40% em 

volume de pó de casca cerâmica, resultante da variação controlada da 

velocidade de rotação é mostrada na Figura 44 (a) e (b), respectivamente. 

O decaimento da altura da espuma (drenagem) foi monitorado a partir de 

diferentes intervalos de tempo, durante 30 min, uma vez que a interação 

entre a drenagem e o colapso das espumas líquidas é considerável. 

Observou-se que a drenagem é mais abrupta para as espumas líquidas 

contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm, provavelmente 

devido à presença de uma ampla distribuição de tamanho de bolhas (ver 

Figura 45 (a)), o qual leva a formação de filme de surfactante com 

espessura assimétrica na interface das bolhas (lamelas), causando uma 

baixa elasticidade interfacial e, consequentemente, menor estabilidade 

dos mesmos [121, 159, 160].  

Além disso, a baixa taxa de adsorção e o desdobramento parcial da 

ovalbumina (proteína globular) na superfície das bolhas de ar (interface 

ar-líquido), não foram suficientes para impedir completamente os 

mecanismos de desestabilização [161]. É interessante notar que espumas 

agitadas a 1000 e 2000 rpm exibiram a mesma tendência de decaimento 

da altura da espuma discutida acima (500 rpm), mas apresentaram taxas 

mais lentas de drenagem, uma vez que estas espumas têm distribuição 
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homogênea de tamanho da bolha e, consequentemente, o filme líquido de 

surfactante (lamelas) apresenta-se igualmente distribuído na superfície 

das bolhas de ar, proporcionando assim uma barreira forte para a 

agregação entre bolhas e coalescência [82]. Comportamento semelhante 

foi observado para as espumas líquidas contendo 40% em volume de 

sólidos (Figura 44 (b)). No entanto, com o aumento do teor de partículas 

e, consequente aumento no número de pequenas bolhas de ar dentro do 

sistema, implica um número maior de platôs (plateaus), através dos quais 

o filme líquido de surfactante é drenado, resultando em taxas mais lentas 

de drenagem, para ambas as velocidades [60,162]. 

 
Figura 44: Influência da carga de sólidos de (a) 35 e (b) 40% em volume e da 

velocidade de rotação (variando de 500 a 1000 e 2000 rpm) na estabilidade 

(decaimento da altura da espuma) das espumas de casca cerâmica em função do 

tempo. 
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4.2.5 Influência da carga de sólidos e da velocidade de rotação na 

microestrutura das espumas no estado líquido em função do tempo 

 
Investigou-se a influência da carga de sólidos e da velocidade de 

rotação na microestrutura das espumas líquidas por análise de imagens, 

caracterizando-se as espumas de casca cerâmica quanto à distribuição de 

tamanho de bolhas e densidade de bolhas de ar.  

A Figura 45 (a-c) mostra a microestrutura típica das bolhas de ar 

das espumas líquidas contendo 35% em volume de pó de casca cerâmica, 

resultante da variação controlada da velocidade de agitação, apresentando 

bolhas esféricas homogeneamente dispersas (cinza escuro) que possuem 

filmes finos (lamelas, cinza claro). As imagens foram tiradas 

imediatamente após a incorporação de ar (t = 0) e após um determinado 

tempo (t = 30 min). Com o aumento da velocidade de agitação de 500 

para 1000 e 2000 rpm, o tamanho médio de bolhas (d50) (determinado 

pelo Axio Vision LE) diminui de 609 µm para 507 e 346 µm, 

respectivamente, como resultado do aumento das tensões aplicadas na 

superfície da bolha durante o cisalhamento, tornando a distribuição de 

tamanho de bolhas mais estreita. Por outro lado, após 30 min, observou-

se que as espumas de casca cerâmica exibiram um aumento significativo 

no tamanho médio das bolhas (d50) de aproximadamente ~ 83% (d50 = 

1116 µm), ~ 66% (d50 = 844 µm) e ~ 108% (d50 = 720 µm), com relação 

aos tamanhos iniciais das bolhas após agitação (500, 1000 e 2000 rpm, 

respectivamente). Os valores médios de tamanho das bolhas das espumas 

líquidas contendo 35% em volume de pó de casca cerâmica, t=0 e t=30 

min, estão detalhadas na Figura 45. 
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Figura 45: Micrografias (MO) da estrutura típica das bolhas das espumas 

líquidas contendo 35% em volume de pó de casca cerâmica, resultante da 

variação controlada da velocidade de agitação: (a) 500 rpm, (b) 1000 rpm e (c) 

2000 rpm, imediatamente após a incorporação de ar (t=0) na esquerda, e após 

um determinado tempo (t= 30 min), representando em detalhe à direita. A barra 

de escala: 1000 µm, no topo é a mesma para todas as imagens. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Mecanismos de desestabilização, como a coalescência das bolhas 

adjacentes pela ruptura das lamelas; e também o efeito Ostwald 
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(envelhecimento) impulsionado pela diferença de pressão de Laplace 

entre bolhas de tamanhos diferentes (polidispersividade), causa um 

aumento no tamanho das bolhas e consequentemente uma diminuição no 

número de bolhas de ar na espuma líquida (densidade de bolhas - que será 

discutido em detalhes mais adiante na Figura 48) [159,163,164].  

Como sugerido por Bhakta e Ruckenstein [159], filmes de 

surfactante (lamelas) mais finos se rompem primeiro, como é o caso das 

espumas líquidas agitadas a 2000 rpm, seguido por filmes mais espessos 

e assim por diante, causando a coalescência das bolhas, envelhecimento 

e, consequentemente, o colapso das bolhas de ar dentro da espuma 

líquida. 

Comportamento semelhante foi observado para espumas líquidas 

contendo 40% em volume de pó da casca de cerâmica (Figura 46 (a-c)), 

imediatamente após a preparação (t = 0), exibindo tamanho médio de 

bolhas (d50) variando entre 452 µm para 368 µm e 186 µm com o aumento 

da velocidade de agitação (de 500 rpm para 1000 rpm e 2000 rpm). 

Observe que esses valores são menores em comparação com aqueles para 

espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, devido 

à maior viscosidade da suspensão (que inibe a formação da espuma). 

Após 30 min, também foi observado um aumento no tamanho médio das 

bolhas de ar (d50) de aproximadamente ~ 61% (d50 = 726 µm), ~ 71% (d50 

= 629 µm) e ~ 168% (d50 = 498 µm), com relação aos tamanhos iniciais 

das bolhas, quando as suspensões de casca cerâmica foram agitadas (500, 

1000 e 2000 rpm, respectivamente), devido à coalescência e ao efeito 

Ostwald (como já discutido acima), que causam o colapso da espuma. Os 

valores médios de tamanho de bolhas das espumas líquidas contendo 40% 

em volume de pó de casca cerâmica, t=0 e t=30 min, estão detalhadas na 

Figura 46. 
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Figura 46: Micrografias (MO) da estrutura típica das bolhas das espumas 

líquidas contendo 40% em volume de pó de casca cerâmica, resultante da 

variação controlada da velocidade de agitação: (a) 500 rpm, (b) 1000 rpm e (c) 

2000 rpm, imediatamente após a incorporação de ar (t=0) na esquerda, e após 

um determinado tempo (t= 30 min), representando em detalhe à direita. A barra 

de escala: 1000 µm, no topo é a mesma para todas as imagens. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com base no exposto acima, pode-se afirmar que a determinação 

da distribuição de tamanho de bolha foi bem-sucedida pela aplicação do 
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método de intercepto linear descrito na norma ASTM E112-12 [123], 

através da medição manual dos comprimentos das bolhas (diâmetros) em 

uma seção transversal da amostra usando princípios estereológicos. No 

entanto, a principal desvantagem deste método diz respeito ao tempo 

necessário de medição para obter uma quantidade de informação 

estatisticamente representativa [126]. 

Dessa forma, uma análise digital de imagens (análise automática) 

por ImageJ (software livre) foi utilizada para determinar a distribuição de 

tamanho de bolhas de ar, com intuito de comparar os valores obtidos com 

o método manual, avaliado a confiabilidade e versatilidade da técnica 

automática, uma vez que pode minimizar os erros do operador, e também 

o tempo de processamento de imagens. 

A Figura 47 (a-b) mostra a evolução na estrutura de bolhas de ar 

das espumas líquidas contendo 35% em volume de pó de casca cerâmica, 

agitada a 500 rpm, resultante da variação do tempo. Figura 47 (a) 

imediatamente após a preparação, t = 0 e Figura 47 (b) após um 

determinado tempo, t = 30 min, apresentando bolhas esféricas 

homogeneamente dispersas (cinza escuro) que possuem filmes finos 

(lamelas, cinza claro). Além disso, a típica imagem binária 

correspondente (preto e branco) processada automaticamente e 

segmentada utilizando-se software ImageJ, é mostrada em detalhe à 

direita. As espumas apresentaram as mesmas estruturas de bolhas 

esféricas (como já foi apontado), sendo que a região preta da imagem, se 

refere às lamelas (filmes de surfactante), enquanto a região branca da 

imagem, se refere à área preenchida com ar (incorporação de ar). Vale 

ressaltar que, a região branca na imagem segmentada foi definida para 

quantificação automática.  

Os tamanhos médios de bolhas de ar das espumas de casca 

cerâmica em t = 0 (d50 = 639 μm) e t=30 (d50 = 786 μm), respectivamente, 

foram determinados por rotinas de análise digital padronizadas do 

ImageJ. Observe que após um dado tempo (t  30 min), as bolhas 

assumem uma estrutura poliédrica que representa a transição para a 

espuma estável, exibindo valores ~ 23% maiores em comparação aos 

tamanhos iniciais das bolhas, ver Tabela 7. Como já apontado, os 

tamanhos das bolhas aumentam em função do tempo (envelhecimento) 

devido aos mecanismos de desestabilização, como, por exemplo, 
drenagem, coalescência (ruptura do filme) e efeito Ostwald (difusão 

gasosa entre bolhas). Da mesma forma, as espumas de casca cerâmica 

agitadas a 1000 rpm e 2000 rpm foram segmentadas e analisadas por 

ImageJ, imediatamente após a preparação (t = 0), resultando em bolhas 

de tamanho médio, d50 = 512 μm e d50 = 315 μm, respectivamente. Após 
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30 min, o envelhecimento ocorre através de um crescimento muito 

homogêneo, por difusão e coalescência, onde as bolhas exibem tamanhos 

médios (d50) de 655 μm e 539 μm, respectivamente, o que representa um 

aumento de aproximadamente 30% e 71%, em comparação com os 

tamanhos iniciais das bolhas, ver Tabela 7. Estes valores obtidos 

apresentam boa correlação com aqueles medidos pelo Axio Vision LE 

[165]. Além disso, este procedimento também foi realizado com as 

espumas de casca cerâmica contendo 40% em volume de sólidos e 

diferentes velocidades de agitação (500 rpm, 1000 rpm e 2000 rpm), 

apresentando a mesma tendência geral, mas estas imagens não foram 

mostradas aqui por razões de brevidade.  

De acordo com Hentschel e Page [166], em termos práticos, um 

único parâmetro numérico raramente é suficiente para descrever o 

tamanho de um objeto sem uma descrição da forma (isométrica, acicular, 

etc.). Sendo assim, descritores de forma padronizados do software 

ImageJ, como a circularidade, foram usados para definir o limiar de 

arredondamento para tamanhos de bolhas de ar, assim, um critério de 

circularidade mínima de 0,5 foi estabelecido. 

  



116 

 

Figura 47: Micrografias (MO) da estrutura típica das bolhas das espumas 

líquidas contendo 35% em volume de pó de casca cerâmica, agitadas a 500 

rpm, resultante da variação do tempo: (a) imediatamente após a preparação (t = 

0), e (b) após um determinado tempo (t = 30 min). Imagem em tons de cinza à 

esquerda e imagem segmentada binária correspondente, mostrada em detalhe à 

direita. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os resultados quantitativos de tamanhos médios de bolhas (d50) das 

espumas líquidas preparadas contendo diferentes teores de sólidos (35 e 

40% em volume), e preparadas com diferentes velocidades de agitação 

(500 rpm, 1000 e 2000 rpm), resultando de diferentes intervalos de tempo 

(t = 0; e = 30 min), medidas por Axio Vision LE e ImageJ, estão resumidas 

na Tabela 7.  Observa-se que a redução no tamanho médio das bolhas 

como resultado do cisalhamento, em t=0, é mais abrupta para as espumas 

com baixos teores de sólidos (35% em volume), do que aquelas com 

elevados teores de sólidos (40% em volume). De fato, quanto maior o 

tamanho inicial das bolhas, maior é a taxa de fragmentação e, 

consequentemente, maior é a concentração de bolhas no sistema, o qual 

afeta o comportamento reológico, aumentando a viscosidade. Enquanto 

que para tamanhos de bolhas menores, a diminuição no tamanho médio 
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da bolha de ar torna-se menos provável à medida que o diâmetro das 

mesmas se aproxima de um valor de saturação [158]. 

Além disso, o efeito dos mecanismos de desestabilização 

(drenagem, coalescência e efeito Ostwald), que causam a ruptura das 

lamelas (filmes finos de surfactante), é evidente, uma vez que após 

decorridos 30 min, os tamanhos de bolhas de ar são muito maiores. Os 

valores mensurados pelo Axio Vision LE são diferentes quando 

comparados aos analisados pelo ImageJ, conforme mostra Tabela 7. A 

explicação para as diferenças observadas pode estar relacionada com a 

correta definição das regiões de interesse, isto é, definição dos limites ou 

bordas das bolhas, durante o processo de segmentação, além da perda de 

informações adjacentes inerentes ao pré-processamento e binarização, 

durante análise automática. Assim, tornando o ImageJ menos eficaz em 

mensurar toda a área das bolhas de ar, resultando em tamanhos 

subestimados ou superestimados, isto é, tamanhos de bolhas menores ou 

maiores, respectivamente, que a bolha original [126].  

 
Tabela 7: Tamanho médio das bolhas de ar (d50) medido imediatamente 

após a preparação (t = 0) e após um determinado tempo (t = 30 min) pelo 

software Axio Vision LE e ImageJ. 

Carga  

de 

sólidos 

Velocidad

e de 

rotação 

(rpm) 

d50 (µm; 

t=0) 

pelo Axio 

Vision LE 

d50 (µm; 

t=0) 

pelo 

ImageJ 

d50 (µm; 

t=30) 

pelo Axio 

Vision LE 

d50 (µm; 

t=30) 

pelo 

ImageJ 

35 

500 609 ± 37 639 ± 22 1116 ± 37 786 ± 16 

1000 507 ± 28 512 ± 47 844 ± 27 655 ± 31 

2000 346 ± 23 315 ± 14 720± 34 539 ± 27 

40 

500 452 ± 14 420 ± 45 726 ± 23 615 ± 14 

1000 368 ± 41 403 ± 36 629 ± 21 584 ± 28 

2000 186 ± 18 237 ± 28 498 ± 47 392 ± 37 

Fonte: Elaborada pela autora. 
 

A Figura 48 mostra a influência da carga de sólidos e da velocidade 

de rotação na densidade linear de bolhas (bpi – número de bolhas por 

polegada linear) em função do tempo. É interessante notar que a carga de 

sólidos influência fracamente o número de bolhas nas espumas líquidas, 

exibindo a mesma tendência para 35 e 40% em volume de sólidos, em t = 

0. Por outro lado, o cisalhamento exerce um forte efeito na redução do 

diâmetro médio da bolha e, consequentemente um aumento na densidade 

linear de bolhas. Este comportamento é evidenciado quando a velocidade 
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de rotação nas espumas líquidas é aumentada de 500 para 1000 e 2000 

rpm, pois quanto maior a velocidade de rotação, maior é a taxa de 

fragmentação de bolhas, assim, apresentando maior número de bolhas por 

polegada linear [158]. 

Após um dado tempo, t=30 min, observou-se uma diminuição na 

densidade linear de bolhas, devido aos mecanismos de desestabilização 

(coalescência e efeito Ostwald), sendo mais evidente para as espumas 

líquidas agitadas em velocidades mais altas (1000 rpm e 2000 rpm), 

devido a presença de filmes de surfactante (lamelas) mais finos e também 

à diferença de pressão de Laplace entre bolhas de tamanhos diferentes, 

conforme discutido anteriormente. 

Estes resultados estão de acordo com aqueles relacionados à 

distribuição do tamanho das bolhas a partir da análise de imagens (Figura 

45 e 46), sugerindo outra possibilidade para a caracterização da espuma 

líquida em termos de estabilidade da espuma. 
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Figura 48: Influência da carga de sólidos: (a) 35 e (b) 40% em volume e da 

velocidade de agitação (500, 1000 e 2000 rpm) na densidade linear de 

bolhas imediatamente após a incorporação de ar t = 0 e após um 

determinado tempo t = 30 min. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Com base nesses resultados, pode-se afirmar que a microestrutura 

das espumas de casca cerâmica foi adaptada por meio da otimização do 

pH da suspensão, viscosidade da suspensão, bem como da concentração 

de sólidos, velocidade de rotação e temperatura de geleificação. Todos 

estes parâmetros influenciam a capacidade de espumação, estabilidade da 

espuma, distribuição do tamanho das bolhas, densidade linear de bolhas 
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e, consequentemente, na microestrutura final (após a queima) e 

propriedades das espumas de casca cerâmica. 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DAS ESPUMAS APÓS A QUEIMA 

 

Após a preparação, as espumas no estado líquido foram 

imediatamente geleificadas a 80 °C (2 h 30 min) em forno previamente 

aquecido, com intuito de inibir os mecanismos de desestabilização 

(drenagem, coalescência e efeito de Ostwald) estudados que atuam desde 

a incorporação e cisalhamento do ar. Após 24 h em temperatura ambiente, 

as espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos e 

agitadas a 500 rpm foram submetidas a um processo de queima a 1550 °C 

(2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento), obtendo uma retração volumétrica 

de aproximadamente 24,7 ± 0,5%.  É importante ressaltar que essas 

espumas (contendo 35% em volume de sólidos e agitadas a 500 rpm) 

foram selecionadas para caracterização, uma vez que apresentaram uma 

microestrutura com maior tamanho médio de bolhas de ar, o que é 

promissor para a aplicação prevista.  

 

4.3.1 Caracterizações físicas 

 

Fração de vazios (Porosidade total)  
 

A porosidade (média) total das espumas de casca cerâmica 

contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e queimadas a 

1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento), medida a partir da 

densidade aparente e da densidade real, variou cerca de ~ 83,1 ± 1,6 %, 

valor aproximadamente análogo as espumas com composição semelhante 

produzidas pelo método de réplica (cerca de ~ 81%) [12]. 

A fração de vazios, ou seja, a porosidade total, também foi 

determinada a partir de imagens tridimensionais obtidas por meio de 

microtomografia computadorizada de raios X (µ-CT). O perfil de 

distribuição da porosidade ao longo da amostra nas direções x, y e z pode 

ser observado na Figura 49. A porosidade (média) total da imagem 3D é 

aproximadamente 82,3 ± 2,8% (valor muito próximo do obtido 

experimentalmente, ~ 83,1 ± 1,6%), variando de 74,6% (eixo fatia 108-

Y) até 87,0% (fatia 291-eixo Z). Este comportamento, observado no perfil 

de porosidade, está em boa concordância com as imagens 3D mostradas 

na Figura 53 (b), uma vez que existem diferentes tamanhos de poros na 

microestrutura (ou seja, uma ampla distribuição de tamanho de poros, 
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conforme será mostrado nas Figuras 52 e 54) o que contribui diretamente 

com o valor de porosidade resultante. 

 
Figura 49: Perfil de porosidade total das espumas de casca cerâmica contendo 

35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e previamente queimadas a 

1550 °C 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para verificar a representatividade da imagem 3D analisada, foi 

realizado o teste do Volume Elementar Representativo (VER), definido 

como o volume mínimo de uma amostra a partir do qual um determinado 

parâmetro se torna independente do tamanho da amostra [167]. Neste 

teste, sub-volumes aleatórios (cubos) foram colocados em posições 

aleatórias (por meio de software de análise de imagens, Imago) dentro da 

imagem 3D (Figura 53 (b)) analisada. Os sub-volumes foram 

sistematicamente ampliados até chegar ao maior que pode ser inserido 

dentro da imagem 3D. Para cada tamanho, a porosidade foi determinada, 

conforme mostra a Figura 50.  
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Figura 50: Volume elementar representativo. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Sub-volumes com as mesmas dimensões do tamanho do voxel 

assumem 100% ou 0% de porosidade, quando o software lança uma 

tentativa de medida no poro ou no strut (matriz sólida), respectivamente. 

No entanto, para outros tamanhos, os dados de porosidade convergem 

sistematicamente para o valor médio de porosidade (~ 82,3%) da amostra. 

Para tamanhos maiores que 200 voxels, as porosidades flutuam em torno 

do valor médio (~ 82,3%) com pequenas amplitudes. Isso indica que o 

VER para porosidade pode ser qualquer tamanho de amostra entre 200 

volexs (isto é, VERmin) e 290 voxels (isto é, o tamanho total da amostra).  

 

4.3.2 Caracterizações microestruturais e estruturais 

 
Análise microestrutural  

 

A Figura 51 (a-b) mostra morfologia típica e a estrutura de poros 

das espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos 

agitadas a 500 rpm e queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa de 
aquecimento). As imagens foram obtidas antes da incorporação da resina 

(Figura 51 (a)) e após a incorporação com resina poliéster colorida (Figura 

51 (b)). É possível observar que as espumas são caracterizadas por uma 

rede de poros esféricos, altamente interconectados (com maior número de 

0

20

40

60

80

100

0 50 100 150 200 250 300

P
o

ro
si

d
ad

e 
to

ta
l 

(%
)

Tamanho de voxel da sub-amostra



123 

 

conexões, quando comparado às micrografias mostradas no Apêndice A 

- Figura A2 (a) - deste trabalho) e uniformemente distribuídos em uma 

matriz cerâmica isenta de trincas com struts aparentemente porosos. Isto 

também é claramente visível na imagem 2D (Figura 53 (a)) obtida por 

meio de µ-CT. 

 
Figura 51: Micrografias (MO) da estrutura típica dos poros das espumas de 

casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e 

queimadas a 1550 °C: (a) imagem obtida antes da incorporação da resina; (b) 

imagem obtida após a incorporação com resina poliéster colorida. A superfície 

dos poros é destacada com uma cor amarela, enquanto a fase sólida (struts) em 

marrom. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 52 mostra a distribuição de tamanho dos poros 

(histogramas) associada as espumas de casca cerâmica queimadas. É 

possível observar uma ampla distribuição de tamanho de poros, isto é, 

tamanhos variando entre ~ 518 ± 29 e  1088  ± 103 µm e exibindo um 
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diâmetro médio de poro (d50) de ~ 699  ± 12 μm (medido usando o método 

do intercepto linear e o software de análise de imagem - Axio Vision LE), 

um aumento de aproximadamente ~ 15% (diferentemente do aumento 

significativo no tamanho médio das bolhas de aproximadamente ~ 83% 

(d50 = 1116 µm), observado após um tempo decorrido de 30 min), 

relacionado ao tamanho médio inicial das bolhas de ar (d50 = 609 μm) 

mostrado na Figura 45 (a).  

Sendo assim, os resultados mostraram que a microestrutura final 

(altamente interconectada) das espumas de casca cerâmica é determinada 

pela interação entre o processo mecânico de cisalhamento e o tempo 

permitido para os fenômenos de drenagem, coalescência e efeito de 

Ostwald, assim como pela consolidação da espuma. 

Dessa forma, é importante ressaltar que, apesar de todos esses 

mecanismos de desestabilização que atuam desde a incorporação e 

cisalhamento das bolhas de ar, as espumas de casca cerâmica queimadas 

não são afetadas significativamente por esses mecanismos, uma vez que 

são imediatamente consolidadas pelo processo de geleificação.   
 

Figura 52: Distribuição de tamanho de poros (obtida por meio do método do 

intercepto linear e o software de análise de imagem - Axio Vision LE) das 

espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 

500 rpm e  queimadas a 1550 °C. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 
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A distribuição de tamanho de poros das espumas de casca cerâmica 

contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e previamente 

queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/ min taxa de aquecimento) também foi 

determinada a partir de imagens tridimensionais obtidas por meio de 

microtomografia computadorizada de raios X. A Figura 53 (a) e (b) 

mostra, respectivamente, uma fatia bidimensional (2D) em escala de 

cinza (sendo que os struts da espuma estão representados pela região 

cinza e os poros estão relacionados à região preta) e uma imagem binária 

tridimensional (3D) reconstruída a partir do compilamento das fatias 

bidimensionais (sendo que os struts da espuma estão representados pela 

região preta  e os poros estão relacionados à região branca, ou seja, como 

objeto de interesse). É possível observar na Figura 53 (a-b) que os poros 

são bem arredondados e aproximadamente esféricos, além disso, destaca-

se a presença de struts (arestas da estrutura dos poros) porosos claramente 

identificados na Figura 53 (a), o que contribui para o aumento da 

permeabilidade de fluidos através de sua estrutura, porém causa uma 

diminuição na resistência mecânica. É importante salientar que as 

imagens de µ-CT foram realizadas a partir de um fragmento da amostra, 

o que ocasionou a fratura de alguns struts, conforme pode ser observado 

na Figura 53 (a). 

A Figura 53 (c) evidencia a rede de poros e gargantas (conexões) 

das espumas de casca cerâmica geradas a partir da imagem 3D binária 

(Figura 53 (b)). O software (Imago), basicamente, identifica os poros e as 

conexões da imagem 3D binária e executa três etapas: preenche os 

espaços vazios (poros) com esferas (de diferentes cores, relacionado com 

o tamanho dos poros) e as agrega, adequadamente, transformando-as em 

poros esféricos e gargantas cilíndricas segundo um critério. Quando a 

esfera com raio de 60% do raio da maior esfera é encontrada, estabelece-

se um limite. Este limite define o que é poro e o que é garganta (conexão) 

[168].  
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Figura 53: (a) Fatia bidimensional (2D) em escala de cinza; (b) imagem 

binária tridimensional (3D) reconstruída a partir do compilamento das fatias 

bidimensionais; (c) rede de poros (representado por esferas) e gargantas ou 

conexões (representados por cilindros). 

 
Fonte: Adaptado do LMPT/UFSC.   

 

Após a extração da rede de poros e gargantas é possível determinar 

a distribuição de tamanho de poros e conexões, bem como o número de 

coordenação (quantidade de conexões em um único poro). 

A Figura 54 mostra a distribuição do tamanho dos poros 

(histogramas) associada as espumas de casca cerâmica queimadas, obtida 

por meio da análise de imagens de µ-CT e utilizando o software Imago. 

É possível observar uma ampla distribuição do tamanho dos poros, isto é, 

tamanhos variando entre 60 ± 5 e 1700 ± 90 µm e exibindo um diâmetro 

médio de poro (d50) de ~ 957 ± 146 μm, um aumento de 

aproximadamente ~ 37%, relacionado ao diâmetro médio de poro (d50) de 

~ 699 μm (medido usando um software de análise de imagem - Axio 

Vision LE).  Este comportamento, segundo Maire et al. [169], pode estar 

relacionado ao fato de que, ao realizar a análise de imagem por meio de 

micrografias ópticas, medimos o diâmetro equivalente das células (poros) 

presentes no material, assumindo que elas sejam esféricas. No entanto, a 

porosidade (célula) tem na realidade uma forma muito mais complexa. As 

análises de µ-CT, em vez disso, são capazes de amostrar a morfologia real 

e completa de uma amostra. Portanto, as medições convencionais 

(utilizando micrografias ópticas) e as obtidas usando µ-CT não devem ser 

comparadas diretamente, especialmente no caso de espumas onde as 

células são orientadas aleatoriamente (diferente das honeycombs, onde as 

células são orientadas paralelamente) existindo, dessa maneira, diferença 

nas características morfológicas. No entanto, os autores [169] ressaltam 

que a combinação desses dois tipos de medição fornece uma informação 

muito completa e complementar da microestrutura e morfologia das 
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cerâmicas porosas, o que provavelmente enriquecerá a descrição desses 

materiais. 

 
Figura 54: Distribuição de tamanho de poros (obtida por meio de imagens de 

µ-CT) das espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, 

agitadas a 500 rpm e queimadas a 1550 °C. 

 
Fonte: Adaptado do LMPT/UFSC.   

 

É importante ressaltar que a Figura 54 também mostra a 

distribuição (histogramas) do tamanho das conexões dos poros, associada 

as espumas de casca cerâmica queimadas. É possível observar uma ampla 

distribuição de tamanho de conexões, isto é, tamanhos variando entre 20 

e 560 µm e exibindo um tamanho médio de conexão (d50) de ~ 240 μm. 

Além disso, destaca-se que mesmo com frequências diferentes, existem 

poros e conexões com tamanhos iguais, de 60 µm até 560 µm de diâmetro. 

Essa frequência de ocorrência das conexões observado na Figura 

54 pode indicar uma boa conectividade entre o meio poroso. A Figura 55, 

mostra uma imagem 3D (22,5 µm de tamanho de voxel) com um detalhe 

ampliado destacando e confirmando a alta interconectividade entre os 

poros. 
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Figura 55: Reconstrução tridimensional obtida por µ-CT das espumas de casca 

cerâmica com um detalhe ampliado destacando a alta interconectividade. 

 
Fonte: Adaptado do LMPT/UFSC.   

 

Para avaliar essa conectividade, foi analisado o número de 

coordenação dos poros, isto é, o número de conexões conectadas a um 

único poro. A Figura 56 apresenta o diâmetro médio dos poros versus o 

número de coordenação. Neste caso, foram calculados os poros com o 

mesmo número de coordenação.  

 
Figura 56: Diâmetro médio dos poros versus número de coordenação. 

 
Fonte: Adaptado do LMPT/UFSC. 
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É possível observar na Figura 56 a ocorrência de pequenos poros 

(~ 56 µm) sem número de coordenação, isto é, poros isolados. No entanto, 

de forma geral, o comportamento da curva indica que quanto maior o poro 

maior é o seu número de coordenação. 
 

Análise estrutural  
 

A Figura 57 mostra um difratograma de raios X das espumas de 

casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm 

e previamente queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento). 

Pode-se perceber, a partir da análise do difratograma, picos de difração 

bem definidos (e similares a análise de Carvalho et al. [12]), os quais estão 

relacionados as fases mulita (ICSD  066448) e óxido de zircônio (ICSD 

- 80050) com teores de 98 e 2% em volume, respectivamente, 

apresentando um GOF de 1,69.  
 

Figura 57: Difratograma de raios X da casca cerâmica após a queima a 1550 °C 

(2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento).  M: Mulita e Z: Óxido de zircônio. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 
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Destaca-se que, no estado de fornecimento os pós de casca 

cerâmica apresentaram majoritariamente picos de mulita e silicato de 

zircônio (conforme mostrado na Figura 36). Todavia, após a queima 

(1550 °C), o óxido de zircônio foi identificado e pode estar associado à 

migração da sílica (do silicato de zircônio) para formar mulita (que 

apresenta várias razões molares de Al2O3/SiO2 [27, 170]), já que houve 

aumento da intensidade relativa desta fase após o processo de 

sinterização. 

 

4.4 MEDIDAS DE PROPRIEDADES DAS ESPUMAS APÓS A 

QUEIMA 

 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados 

referentes as propriedades mecânicas (resistência à compressão), térmicas 

(condutividade térmica, coeficiente de expansão térmica e dano por 

choque térmico) e fluidodinâmicas (permeabilidade a temperatura 

ambiente e a alta temperatura) das espumas de casca cerâmica contendo 

35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e previamente queimadas 

a 1550 °C (2 h, 2 °C/ min taxa de aquecimento). 

 

4.4.1 Propriedades mecânicas 

 

O comportamento mecânico das espumas de casca cerâmica 

contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e previamente 

queimadas a 1550 ° C (2 h, 2 °C/ min taxa de aquecimento) é mostrado 

na Figura 58 (a).  A Figura 58 (b) mostra uma representação esquemática 

do mecanismo de deformação da parede celular sob compressão. É 

possível observar que esta curva típica de tensão de compressão versus 

deformação (Figura 58 (a)) apresenta três regiões distintas: um regime 

linear elástico (seta vermelha n.º 1, em detalhe), correspondente ao 

dobramento dos eixos (struts) das células quando a tensão atinge uma 

valor crítico; um platô de tensão (seta vermelha n.º 2, em detalhe), que 

corresponde ao colapso progressivo das células por esmagamento frágil; 

e por fim a densificação (seta vermelha n.º 3, em detalhe), que 

corresponde ao colapso das células ao longo do material e como 

consequência os eixos e janelas celulares são empurrados uns contra os 
outros [59].  
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Figura 58: (a) Curva típica tensão de compressão vs. deformação para as 

espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 

500 rpm e previamente queimadas a 1550 ° C (2 h, 2 °C/ min taxa de 

aquecimento); (b) Representação esquemática do mecanismo de deformação da 

parede celular sob compressão. 

 
Fonte: Elaborada/adaptada pela autora. 

 

A resistência à compressão das espumas contendo 35% em volume 

de sólidos, agitadas a 500 rpm em testes preliminares [171], ou seja, sem 

a otimização/ajuste da suspensão, variou de aproximadamente ~ 4,0 ± 0,6 

MPa (Apêndice A, Figura A4). No entanto, após a otimização da 

suspensão a resistência à compressão diminui para aproximadamente ~ 

0,9 ± 0,2 MPa. Este comportamento é atribuído ao aumento da porosidade 

(medidos experimentalmente) de aproximadamente ~ 74 ± 3% (Apêndice 

A, Figura A1) a 83,1 ± 1,6% após a otimização da suspensão. Além disso, 

destaca-se que os poros são altamente interconectados (Figura 55), com 

maior número de coordenação e com a presença de struts porosos (Figura 

53 (a)), o que contribui para diminuição da resistência mecânica. 

Ressalta-se ainda que os valores de resistência mecânica (~ 0,9 ± 

0,2 MPa) e porosidade total (83,1 ± 1,6%)  para as espumas de casca 

cerâmica produzidas neste trabalho foram similares (<1 MPa; 81%) às 

espumas com composição semelhante produzidas pelo método de réplica 

polimérica [12]. 

 

4.4.2 Propriedades térmicas 

 

O calor é transportado em materiais sólidos, tanto por meio de 

ondas de vibração do reticulado (fônons), como por meio de elétrons 

livres, isto é, a condutividade total é normalmente a soma das duas 

contribuições. Nos materiais cerâmicos, há pouca disponibilidade de 
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elétrons livres. Portanto, o transporte de calor é feito, preferencialmente, 

por fônons que não são tão efetivos. A Figura 59 mostra os resultados da 

condutividade térmica (~ 25 °C até 105 °C) das espumas de casca 

cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e 

previamente queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/ min taxa de aquecimento). 

 
Figura 59: Condutividade térmica (~ 25 °C até 105 °C) das espumas de casca 

cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e 

previamente queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/ min taxa de aquecimento). 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Pode-se observar, pela análise da Figura 59, que a condutividade 

térmica aumenta linearmente com o aumento da temperatura (~ 25 °C até 

105 °C), variando entre 0,2014 ± 0,0004 e 0,2181 ± 0,0005 W/m.K, o 

qual representa um aumento de aproximadamente 8,3%.  Este 

comportamento pode ser atribuído a maior transmissão de calor por 

radiação, com o aumento da temperatura, através da estrutura cerâmica, 

aumentado, consequentemente, a condutividade térmica [172]. Todavia, 

este mecanismo só se torna significante para o transporte de calor em 

temperaturas elevadas, para temperaturas mais baixas, o mecanismo de 

transmissão de calor mais importante, para as cerâmicas, é a condução 

por fônons, pois não há elétrons livres como nos metais.  

Além disso, segundo Vivaldini et al. [173], a condutividade 

térmica de cerâmicas porosas é função da composição e microestrutura 
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do material. Este fato, pode explicar a baixa condutividade térmica das 

espumas de casca cerâmica, já que verificou-se a presença predominante 

de mulita (Figura 57), e de acordo com Schneider et al. [27], a mulita 

apresenta baixa condutividade térmica (3 a 6 W/m.K) quando comparado 

a outros materiais cerâmicos, como, por exemplo, alumina (5 a 30 

W/m.K) e carbeto de sílicio (80 a 160 W/m.K). Com relação a 

microestrutura do material, quanto maior a porosidade, menor a 

condutividade térmica, pois a maior contribuição da condutividade 

térmica em cerâmicas celulares vem da condução do ar, mas como kar, é 

muito baixo (~0,027 W/m.K), o valor da condutividade térmica 

encontrada nos sólidos celulares é geralmente muito pequeno.  

É importante destacar que estes resultados estão de acordo com 

alguns valores típicos de condutividade térmica reportado na literatura 

para espumas de mulita preparadas por gelcasting (0,21 a 0,33 W/m.K 

com o aumento da temperatura de ~ 200°C a 1000°C) [172]. Além disso, 

devido à baixa condutividade térmica das espumas de casca cerâmica, o 

seu uso é mais apropriado a certas seções do queimador poroso radiante, 

como, por exemplo, a região de pré-aquecimento (RP). Neste trabalho, a 

condutividade térmica em alta temperatura (~ 1000 °C), não foi avaliada 

por questões de limitação do equipamento.  

O coeficiente de expansão térmica linear da amostra de casca 

cerâmica sinterizada a 1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento), foi 

de 5,88 ± 0,02 x 10-6 °C-1 (20-1400 °C). Este valor encontra-se muito 

próximo ao observado para a mulita (fase predominante na espuma de 

casca cerâmica), que para Schneider et al. [27] , é de 4,50 x 10-6 °C-1 (20-

1400 °C). Para a aplicação como queimador poroso radiante, a 

temperaturas elevadas, é importante que o coeficiente de expansão 

térmica seja baixo como o verificado, pois é uma característica importante 

que permite que um corpo constituído por este material varie muito pouco 

suas dimensões quando submetido a uma variação significativa de 

temperatura. 

Outra propriedade térmica investigada nas espumas de casca 

cerâmica, foi o dano por choque térmico (DE). A Figura 60 mostra a 

evolução do parâmetro do dano por choque térmico em função do número 

de ciclos de choque térmico.  Observa-se que o primeiro ciclo de choque 

térmico causa a maior parcela de dano por choque térmico, DE ~ 0,26 ± 

0,003. No quarto ciclo a variação do dano (DE) é aproximadamente ~ 

0,06 (ou seja, um aumento de ~ 23%, relacionado ao dano inicial). Já o 

oitavo ciclo a  variação do dano (DE) é aproximadamente ~ 0,02 (ou 

seja, um aumento de ~ 7%, relacionado ao dano no quarto ciclo), sendo 
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que no último ciclo a  variação do dano (DE) é aproximadamente ~ 0,001 

(ou seja, um aumento de ~ 0,4%, com relação ao dano no oitavo ciclo). 

Este comportamento do dano por choque térmico está de acordo com a 

literatura, pois conforme Vedula et al. [130], o dano por choque térmico 

em estruturas cerâmicas é determinado pela propagação de trincas pré-

existentes, e não pela formação de novas trincas. Este fato é comprovado, 

já que o dano mais evidenciado é após os primeiros ciclos de choque 

térmico (1 a 4 ciclos) onde a maior parte das trincas tem seu crescimento, 

sendo que tende a estabilizar após 4 ciclos de choque térmico. 

 
Figura 60: Evolução do parâmetro de dano por choque térmico (DE) em função 

do número de ciclos de choque térmico para as espumas de casca cerâmica 

contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e previamente 

queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/ min taxa de aquecimento). 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além disso, é importante ressaltar que os valores do dano por 

choque térmico para as espumas de casca cerâmica foram similares às 

espumas com composição semelhante produzida por Rosário [28] pelo 

método de réplica polimérica (pois apresentaram um dano inicial 

equivalente ~ 0,26), porém, destaca-se que ao final dos testes (após 12 

ciclos térmicos) as amostras produzidas neste trabalho apresentaram uma 

resistência ao choque térmico maior (ou seja, menor valor de DE ~ 0,34 ± 

0,007) quando comparado as espumas produzidas no trabalho de Rosário 

[28] (após 12 ciclos térmicos, apresentaram um DE ~ 0,61). Ainda, 
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ressalta-se que os valores do dano por choque térmico deste trabalho 

apresentam maior representatividade para avaliar o potencial das espumas 

como queimadores porosos radiantes, pois as condições de teste 

empregadas aproximam-se da aplicação final. 

A Figura 61 (a e b) mostra, respectivamente, uma fotografia e 

micrografia óptica das espumas de casca cerâmica após 12 ciclos de 

choque térmico. Observa-se a variação da cor marrom avermelhado 

(atribuída principalmente a presença de óxido de ferro nos pós de casca 

cerâmica) para tons mais escuros, identificados somente na superfície 

(Figura 61 (a)) das espumas de casca cerâmica (devido a queima 

superficial, que será discutido detalhadamente na seção 4.5). Segundo 

Catapan [139], essa coloração escura pode ser atribuída a deposição de 

fuligem oriunda da chama. 

É importante ressaltar que mesmo após os 12 ciclos térmicos, a 

estrutura macroscópica das espumas de casca cerâmica manteve-se 

praticamente inalterada, porém apresentando uma pequena delaminação 

superficial (Figura 61 (a)) e uma diminuição de aproximadamente ~33% 

na resistência mecânica (~0,6 ± 0,2 MPa) quando comparado aos valores 

iniciais (~ 0,9 ± 0,2 MPa), ou seja, sem sofrer o dano por choque térmico.  

Destaca-se que pequenas trincas ou fissuras que não resultem em perda e 

colapso da estrutura porosa são plenamente toleráveis em aplicações de 

queimadores porosos radiantes, porém quando ocorre fratura da estrutura 

é possível que ocorra algum desprendimento por gravidade de partes da 

estrutura porosa, impossibilitando a operação do queimador. Sendo 

assim, quanto mais longa for a durabilidade das espumas cerâmicas aos 

eventos de operação cíclica, mais adequada é a cerâmica, pois diminuem-

se a necessidade de operações de troca e, consequentemente, os custos. 
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Figura 61: Fotografia e micrografia (MO) da estrutura dos poros das espumas 

de casca após 12 ciclos térmicos. 

 
 Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Análises quantitativas das fases cristalinas presentes foram 

realizadas após 12 ciclos térmicos. Pode-se perceber, a partir da análise, 
que não houve mudança significativa na proporção volumétrica de mulita 

em comparação com as amostras não submetidas aos ciclos térmicos, pois 

após 12 ciclos térmicos observou-se 97,6%, em relação a 98% para 

amostras não submetidas aos ciclos térmicos (sem sofrer o choque 

térmico), fato que pode ser explicado devido a excelente estabilidade 

térmica da mulita [27]. 

 
4.4.3 Propriedades fluidodinâmicas 

 

A Figura 62 mostra algumas curvas típicas de permeabilidade 

(queda de pressão versus velocidade do fluxo de ar) testadas ao ar em 

diferentes temperaturas (de ~ 24 a 727 °C), para as espumas de casca 

cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e 

previamente queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento). 

A resistência ao fluxo aumentou ligeiramente da temperatura ambiente 

para 727 °C, indicando mudanças nas propriedades do fluido. A 

densidade do ar (ρar), foi 30% menor a 727 °C (0,33 kg/m3) em 

comparação com o valor à temperatura ambiente (1,12 kg/m3), enquanto 

que a viscosidade do ar (µar) aumentou ~ 129% na mesma faixa de 

temperatura (de 1,83 x 10-5 a 4,20 x 10-5 Pa.s). 

Ressalta-se que a Figura 62 também mostra que os dados 

experimentais exibem uma tendência parabólica proposta pela Eq. de 
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Forchheimer (11), o que foi confirmado pelo excepcional coeficiente de 

correlação (R2> 0,99), indicando a influência dos efeitos inerciais na 

interação entre fluido e meio poroso, o qual não é visualizado quando é 

aplicado a lei de Darcy [134]. 

 
Figura 62: Curvas de queda de pressão em várias temperaturas para as 

espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 

500 rpm e previamente queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/ min taxa de 

aquecimento). As linhas para cada curva correspondem aos dados ajustados de 

acordo com a equação de Forchheimer (Eq. (11)). 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Além disso, a intensidade do termo quadrático aumenta em 

temperaturas mais altas, mostrando que o termo inercial (𝜌𝑣2/𝑘2) é 

relevante na análise de permeabilidade. As constantes de permeabilidade 

k1 e k2 (reportadas na Tabela 8) foram obtidas ajustando os dados 

experimentais os quais foram calculados a partir da equação de 

Forchheimer (11), usando o método dos mínimos quadrados. É 

interessante notar que a constante Darciana, k1, foi levemente aumentada 

(na mesma ordem de grandeza), ao contrário da constante não-Darciana, 

k2, que exibe uma diminuição significativa entre 24 e 381 °C, e, 

subsequentemente, de 381 a 727 °C permanece (praticamente) constante. 
Esse comportamento pode ser explicado pelo fato de que a viscosidade 

do ar aumenta com o aumento da temperatura, enquanto a densidade do 

ar diminui à medida que a temperatura aumenta. Segundo Innocentini et 

al. [135] a maior diminuição na constante não-Darciana, k2, pode ser 

associada à geração de um caminho de fluxo preferencialmente mais 
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tortuoso, no qual a inércia é mais importante para a queda da pressão do 

fluido. 

 
Tabela 8: Resumo das constantes k1 e k2 obtidas por meio do ajuste das curvas 

de queda de pressão (em diferentes temperaturas) com a equação de 

Forchheimer para as espumas de casca cerâmica. 

T (°C) k1 (10-9 m2) k2 (10-5 m) 

24 1,32 22,46 

381 1,82 8,34 

727 1,83 8,97 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Espumas de casca cerâmica também podem ser comparadas com 

outros materiais porosos por meio de mapas de permeabilidade que 

correlacionam os valores das constantes viscosas (k1) e inerciais (k2) e 

classificam uma variedade de meios porosos de acordo com seu nível de 

permeabilidade e tipo de aplicação [174]. A Figura 63 mostra a versão do 

mapa que inclui os valores de k1 e k2 obtidos neste trabalho. Pode-se notar 

que as espumas de casca cerâmica estão na faixa de magnitude típica das 

espumas cerâmicas produzidas por réplica polimérica (usadas como 

filtros, membranas, substratos catalíticos, queimador poroso radiante, 

entre outros). Portanto, estruturas tão altamente permeáveis quanto 

réplicas de espumas foram produzidas por espumação direta e gelcasting 

de proteínas, devido a otimização dos parâmetros chaves (pH da 

suspensão, concentração de dispersante, tipo de agente tensoativo, bem 

como, concentração de sólidos, velocidade de rotação e temperatura de 

geleificação) e consequentemente da microestrutura final (caracterizada 

por uma rede de poros esféricos, altamente interconectados e com 

presença de struts porosos). 

 
  



139 

 

Figura 63:  Localização dos dados de permeabilidade (medidos 

experimentalmente) para espumas de casca cerâmica em um mapa de dados 

abrangente e disponível na literatura. 

 
Fonte: Adaptado de Innocentini et al. [174]. 

 

A Tabela 9, a seguir, apresenta um resumo dos resultados 

referentes às características e propriedades térmicas (condutividade 

térmica, coeficiente de expansão térmica e dano por choque térmico), 

mecânica (resistência à compressão) e fluidodinâmicas (permeabilidade 

a temperatura ambiente e a alta temperatura) das espumas de casca 

cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e 

previamente queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento). 
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Tabela 9: Resumo das principais características/propriedades típicas obtidas 

nas espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, 

agitadas a 500 rpm e previamente queimadas a 1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa 

de aquecimento). 

Características/Propriedades Unidade 
Espumas de casca 

cerâmica 

Porosidade total,  𝜀𝑃  (%) 83,1 ± 1,6 (1); 82,3 ± 2,8 (2) 

Tamanho médio do poro, d50 (m) 699 ± 12 (3); 957 ± 146 (2) 

Condutividade térmica1, k 

(25 °C −105 °C) 
(W/m.K) 

0,2014 ± 0,0004 –  

0,2181 ± 0,0005  
Coeficiente de Expansão 

térmica linear1, α 

(20 −1400 °C) 

(x10-6 °C-1) 5,88 ± 0,02   

Dano por choque térmico, DE 

(~ 900 °C) 
(−) 0,34 ± 0,007 

Resistência à compressão,   

(25 °C) 
MPa 0,9 ± 0,2 

Permeabilidade Darciana, k1 

(24−727 °C) 
(m²) 1,32 −1,83 x 10-9 

Permeabilidade não-Darciana, 

k2 

(24−727 °C) 

(m) 22,46 − 8,97 x 10-5 

1Valor medido experimentalmente; 2Valor obtido a partir de imagens 3D (µ-CT); 
3Valor obtido a partir de imagens 2D (micrografias ópticas). Fonte: Elaborada 

pela autora. 

 

 

4.5 TESTES DE OPERAÇÃO DOS QUEIMADORES POROSOS 

RADIANTES (ROTA A) 

 

A Figura 64 mostra os testes de operação dos queimadores porosos 

(espuma de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitada 

a 500 rpm e queimada a 1550 °C) logo após a ignição (Figura 64 (a)) e 

após a estabilização da chama na superfície do queimador poroso (Figura 

64 (b)), onde se evidencia a incandescência da estrutura porosa. É 

importante ressaltar que em todos os testes a chama estabilizou-se na 

superfície do queimador poroso, sempre resultando em extinção quando 

havia a tendência de penetração da chama na estrutura porosa. Salienta-

se também que em todos os testes realizados, os queimadores porosos 



141 

 

(espumas de casca cerâmica) operaram sem que ocorresse uma fratura 

catastrófica.   
 

Figura 64: Teste de operação do queimador poroso: (a) logo após a 

ignição; (b) após a estabilização da chama na superfície do queimador poroso. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Para definir o desempenho dos queimadores produzidos (espumas 

de casca cerâmica, contendo 35%em volume de sólidos, agitadas a 500 

rpm e queimadas a 1550 °C), foram realizados testes de estabilização de 

chama para diferentes condições de combustão, ou seja, diferentes valores 

de razão de equivalência (Φ) e velocidade média de escoamento dos 

reagentes (uch).  

A Figura 65 mostra o diagrama de estabilidade que corresponde à 

região de operação estável do queimador poroso radiante, definida por 

meio da potência térmica específica versus razão de equivalência e 

velocidade de chama. De forma geral, a potência térmica específica 

aumenta com o aumento da velocidade de chama. Os resultados 

mostraram que o queimador poroso apresentou uma boa capacidade de 

variação de potência, isto é, entre 0,47 (em Φ=0,8 e uch = 10,3 cm/s) e 
4,01 kW/m2 (Φ=1,0 e uch = 72,1 cm/s), resultando em uma razão entre 

potências máxima e mínima de nove vezes (1:9). Enfatiza-se que o 

queimador produzido apresenta maior capacidade de variação de 

potência quando comparado ao queimador com composição semelhante 
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produzido por meio de réplica polimérica (que se refere a razões de 1:2) 

[28]. 

 
Figura 65: Variação da potência térmica específica do queimador (espuma de 

casca cerâmica, contendo 35% em volume de sólidos, agitada a 500 rpm e 

queimada a 1550 °C), em função da razão de equivalência (Φ) e da velocidade 

de chama (uch). 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 

 

A Tabela 10 reporta um resumo da faixa de potência térmica 

específica do queimador poroso radiante (espuma de casca cerâmica, 

contendo 35% em volume de sólidos, agitada a 500 rpm e queimada a 

1550 °C) para cada razão de equivalência. Verifica-se que para cada razão 

de equivalência existe uma faixa de velocidade em que é possível 

estabilizar a chama. Para valores de razão de equivalência entre 0,7 e 1,4 

a frente de chama estava estacionária e próxima da superfície do 

queimador poroso. Para razões de equivalência maiores que 1,4, ocorreu 

o deslocamento da chama, sendo que para razões de equivalência menores 

que 0,7, não foi possível manter a reação de combustão devido à extinção 
da chama. Observa-se também que a faixa de estabilidade da chama vai 

se tornando mais estreita à medida que a razão de equivalência é 

diminuída, até o ponto em que o queimador não consegue mais sustentar 

a combustão (limite inferior de inflamabilidade).  
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Neste trabalho, o limite inferior de inflamabilidade foi alcançado 

em Φ= 0,7 e uch = 20,6 cm/s, o que significa que o queimador poroso 

produzido, possibilita a economia de combustível. 

  
Tabela 10: Faixa de potência térmica específica e velocidade de chama do 

queimador poroso para cada razão de equivalência. 

Razão de 

Equivalência, 

Φ 

Potência térmica específica 

mínima e velocidade de 

chama 

Potência térmica específica 

Máxima e velocidade de 

chama 

Uch, cm/s Qr,S, kW/m2 Uch, cm/s Qr,S, kW/m2 

0,7 20,6 0,82 51,5 2,06 

0,8 10,3 0,47 61,8 2,80 

0,9 10,3 0,52 61,8 3,64 

1,0 10,3 0,57 72,1 4,01 

1,2 10,3 0,56 72,1 3,93 

1,4 10,3 0,55 72,1 3,87 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura 66 mostra os resultados da variação da temperatura de 

superfície (medida por meio de uma câmera de termografia a 

infravermelho) do queimador em função da razão de equivalência e da 

velocidade de chama. Os resultados mostraram que a faixa de 

temperatura de superfície do queimador poroso variou em torno de 224 

°C (em Φ=0,7 e uch = 51,5 cm/s) e 898 °C (em Φ=1,2 e uch = 20,6 cm/s), 

ou seja, a temperatura de superfície diminui com o aumento da velocidade 

de chama (de 10,3 para 72,1 cm/s) e essa tendência é observada mais 

claramente para razões de equivalência maiores que 1,2.   
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Figura 66: Variação da temperatura de superfície do queimador (medida por 

meio de uma câmera de termografia a infravermelho) em função da razão de 

equivalência (Φ) e da velocidade de chama (uch). 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 

 
A Tabela 11 apresenta um resumo da faixa de temperatura de 

superfície (medida por meio de uma câmera de termografia a 

infravermelho) do queimador poroso para cada razão de equivalência. A 

terceira coluna da Tabela está relacionada às temperaturas mínimas 

obtidas e a quinta coluna às temperaturas máximas. 

 

Tabela 11: Faixa de temperatura mínima e máxima (medida por meio de uma 

câmera de termografia a infravermelho) do queimador poroso para cada razão 

de equivalência e velocidade de chama. 

Razão de 

Equivalência, 

Φ 

Temperatura mínima e 

velocidade de chama 

Temperatura máxima e 

velocidade de chama 

Uch, cm/s Tmin, °C Uch, cm/s Tmax, °C 

0,7 51,5 224 20,6 415 

0,8 61,8 240 20,6 693 

0,9 72,1 230 20,6 775 

1,0 72,1 257 20,6 886 

1,2 72,1 367 20,6 898 

1,4 51,5 310 10,3 718 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A Figura 67 mostra os resultados da variação de temperatura de 

superfície do queimador (medida por meio de termopar do tipo R) em 

função da razão de equivalência e da velocidade de chama. Os resultados 

mostraram que a faixa temperatura de superfície do queimador poroso 

variou em torno de 255 °C (em Φ=0,7 e uch = 51,5 cm/s) e 1448 °C (Φ=1,2 

e uch = 41,1 cm/s). Observa-se que em todas as velocidades de chama 

(10,3-71,2 cm/s) a temperatura de superfície máxima foi obtida em razão 

de equivalência de aproximadamente ~ 1,2, ou seja, tendência similar à 

observada na Figura 66.  

Porém, ao comparar as medições de temperatura realizadas por 

meio do termopar do tipo R e da câmera de termografia a infravermelho, 

verifica-se que há uma diferença de temperatura de até ~ 1058 °C (Φ=1,2 

e uch = 72,1 cm/s) conforme mostram Figuras 66 e 67.  A explicação para 

as diferenças observadas nas medições de temperatura pode estar 

relacionada com o fato do termopar proporcionar uma medição da 

temperatura dos gases (Tg). Por outro lado, a câmera de termografia a 

infravermelho fornece uma imagem que exibe a temperatura do sólido 

(Ts), resultando em medidas mais precisas e confiáveis para estimar a 

faixa de operação do queimador poroso (destaca-se que Tg>Ts, por isso 

observou-se as diferenças de temperatura entre as medições). 

 

Figura 67: Variação da temperatura de superfície do queimador (medida por 

meio de termopar do tipo R) em função da razão de equivalência (Φ) e da 

velocidade de chama (uch). 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 
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A Figura 68 mostra os resultados da variação da eficiência de 

radiação (utilizando a temperatura de superfície medida por meio de 

câmera de termografia a infravermelho) do queimador em função da razão 

de equivalência e da velocidade de chama. De forma geral, a eficiência 

de radiação diminui significativamente (de 24,45 para 0,20%) com o 

aumento da velocidade de chama (de 10,3 para 72,1 cm/s) e essa 

tendência é observada claramente para maiores razões de equivalência. A 

eficiência de radiação máxima foi de aproximadamente ~ 24,5% (em 

Φ=1,2 e uch = 10,3 cm/s). Além disso, destaca-se que esses resultados são 

consistentes com outros trabalhos, pois mostram uma tendência de 

diminuição da eficiência de radiação como um resultado direto da 

diminuição da temperatura do queimador com o aumento da velocidade 

de chama [9, 129]. A faixa de estabilidade de chama deste queimador 

difere dos queimadores já testados, conforme a literatura, inviabilizando 

uma comparação mais significativa da eficiência de radiação. 
 

 

Figura 68: Variação da eficiência de radiação do queimador (espuma de casca 

cerâmica, contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e queimadas 

a 1550 °C) em função da razão de equivalência (Φ) e da velocidade de chama 

(uch). 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 
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A Tabela 12 apresenta um resumo da faixa de eficiência térmica 

(calculada a partir da temperatura medida por meio de câmera de 

termografia a infravermelho) do queimador poroso para cada razão de 

equivalência. A terceira coluna da Tabela a seguir está relacionada com 

as eficiências mínimas obtidas e a quinta coluna às eficiências máximas. 

 

Tabela 12: Faixa de eficiência mínima e máxima (medida por meio de uma 

câmera de termografia a infravermelho)  do queimador poroso para cada razão 

de equivalência. 

Razão de 

Equivalência, 

Φ 

Eficiência mínima e 

velocidade de chama 

Eficiência máxima e 

velocidade de chama 

Uch, cm/s rad, % Uch, cm/s rad, % 

0,7 41,1 0,29 20,6 2,72 

0,8 51,5 0,24 10,3 11,17 

0,9 61,8 0,18 10,3 13,49 

1,0 72,1 0,20 10,3 18,33 

1,2 72,1 0,41 10,3 24,45 

1,4 51,5 0,42 10,3 17,47 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Com base nos resultados apresentados da temperatura de 

superfície (variando entre 224 °C e 898 °C) medida por meio de uma 

câmera de termografia a infravermelho, pode-se dizer que os 

queimadores porosos produzidos (espumas de casca cerâmica, contendo 

35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e queimadas a 1550 °C) 

apresentam um potencial de aplicação em diversos processos industriais, 

tais como cocção de alimentos (<300 °C), termoformagem de peças 

plásticas (<300 °C), secagem de aço galvanizado (~ 570°C), têmpera de 

vidros (>600°C), tratamentos térmicos de metais (~500-870°C), 

tratamentos térmicos para remoção de orgânicos (> 200°C), entre outros. 

Vele destacar que os limites de estabilidade de chama apresentados 

permitem que o usuário/operador ajuste o ponto de operação do 

queimador de forma a obter a melhor condição possível para a sua 

aplicação. Além disso, destaca-se que as temperaturas medidas nas faces 
inferiores dos queimadores porosos ficaram próximas da temperatura 

ambiente, indicando que a espuma de casca cerâmica produzida também 

pode ser aplicada como um retentor de chama. 
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4.6 QUEIMA IN SITU (ROTA B)  

 

O primeiro teste de queima in situ foi realizado na configuração 1 

(conforme reportado na seção 3.6), que consiste na montagem de uma 

única espuma de casca cerâmica a verde apoiada sobre uma placa 

distribuidora de escoamento. Neste teste as condições de operação que 

resultaram em uma chama estável (entre os limites superior e inferior de 

estabilidade) e com temperatura próxima de 1550 °C (temperatura 

utilizada em forno convencional), foram:  velocidade de chama (uch) de 

aproximadamente ~20,6 cm/s e razão de equivalência (Φ) de 

aproximadamente ~1. 

A Figura 69 mostra a distribuição de temperatura durante a queima 

in situ (configuração 1) das espumas de casca cerâmica contendo 35% em 

volume de sólidos e agitadas a 500 rpm, medida pelos termopares 

inferiores e superiores. Pode-se verificar que a chama estabilizou-se sobre 

a superfície da espuma de casca cerâmica, como uma chama flutuante e a 

temperatura medida pelo termopar superior (Tsup) atingiu 

aproximadamente ~1538 °C (próxima da temperatura de queima utilizada 

em forno convencional ~1550 °C), porém a temperatura medida pelo 

termopar inferior atingiu aproximadamente ~34 °C (linha azul, conforme 

mostrado na Figura 69), ou seja, a espuma de casca cerâmica atua como 

um retentor ou barreira de chama. Destaca-se que houve algumas 

oscilações da temperatura, devido a problemas com o fornecimento de 

combustível, mas posteriormente a temperatura manteve-se praticamente 

constante, conforme mostra a Figura 69.   
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Figura 69: Distribuição de temperatura durante a queima in situ (configuração 

1)  das espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos e 

agitadas a 500 rpm . 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 

 

Após aproximadamente ~ 3 h de teste foi observado que a queima 

ocorreu na superfície da amostra (queimador poroso), devido ao elevado 

gradiente térmico axial (~ 1500 °C) e isso também foi evidenciado pela 

mudança de cor (de cinza para tons de marrom, devido à presença de 

óxido de ferro na amostra) da superfície da amostra, ou seja, a queima 

ocorreu em apenas alguns pontos da superfície da espuma de casca 

cerâmica, conforme mostram as micrografias (MO) da estrutura de poros 

(Figura 70). 
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Figura 70: Micrografias (MO) da estrutura típica das espumas de casca 

cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e após a 

queima in situ (configuração 1). 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

É importante salientar também que, a espuma de casca cerâmica 

resultante desta queima in situ (configuração 1), não manteve sua 

estrutura ao final dos testes, pois quando retirou-se a amostra da placa 

distribuidora de escoamento, ocorreu um desprendimento (fratura) de 

algumas partes inferiores da estrutura porosa. Este fato, provavelmente, 

ocorreu devido à elevada taxa de aquecimento de aproximadamente ~ 11 

°C/s (~ 654 °C/min) para atingir, por exemplo, a temperatura de 1308 °C 

(120 s) conforme mostrado na Figura 69. Além disso, destaca-se a 

ocorrência de tensões térmicas residuais estabelecidas como resultado do 

elevado gradiente de temperatura axial (~ 1500 °C), uma vez que a 

superfície superior da amostra encontrava-se mais quente e, portanto, 

retraiu-se em maior grau do que as regiões interiores. Dessa forma, foram 

induzidas tensões de compressão na superfície da amostra (ou seja, na 

parte superior da amostra), e tensões trativas no interior da amostra, assim 

como na superfície inferior da estrutura porosa.  

Diante deste resultado, foi realizada uma segunda configuração de 

montagem para os testes de queima in situ, visando diminuir a taxa de 

aquecimento, bem como o gradiente de temperatura ao longo da amostra. 

Para tanto, foi utilizada a configuração 2 (conforme reportado na seção 
3.6), onde a espuma cerâmica a verde é posicionada entre duas regiões 

distintas: uma região de pré-aquecimento (RP), com poros de pequeno 

tamanho (ou seja, com maior densidade linear de poros ~ 20 ppi), e uma 

região de estabilização de chama (REC), com poros grandes (ou seja, com 

menor densidade linear de poros ~ 5 ppi). A existência desta interface 
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entre duas regiões de tamanhos de poros distintos tem por objetivo forçar 

a estabilização da chama dentro do meio poroso. Assim, a chama, que se 

propaga bem na REC, é subitamente barrada na RP e tende a se estabilizar 

na interface entre essas duas regiões, ou seja, na espuma de casca 

cerâmica a verde. 

No entanto na configuração 2 as condições de operação que 

resultaram em uma chama estável (entre os limites superior e inferior de 

estabilidade) e com temperatura acima de 1550 °C foram:  velocidade de 

chama (uch) de aproximadamente ~36 cm/s e razão de equivalência (Φ) 

de aproximadamente ~1,1. 

A Figura 71 mostra a distribuição de temperatura durante a queima 

in situ (configuração 2) das espumas de casca cerâmica contendo 35% em 

volume de sólidos e agitadas a 500 rpm, medida pelos termopares. 

Observa-se que o termopar inferior (linha em azul na Figura 71), 

localizado na interface entre a RP e a placa distribuidora de escoamento, 

atingiu aproximadamente 400 °C (ou seja, abaixo de 1400 °C, que é o 

limite de operação), já o termopar superior (linha em roxo na Figura 71), 

localizado na superfície da REC, atingiu aproximadamente ~ 1150 °C. 

Enquanto que o termopar T1 (linha vermelha na Figura 71),  localizado na 

interface entre a RP e a parte inferior da amostra de espuma de casca 

cerâmica, atingiu aproximadamente ~ 1673 °C, já o termopar T2 (linha 

em verde na Figura 71), localizado na interface entre a REC e a parte 

superior da amostra de espuma de casca cerâmica, atingiu 

aproximadamente 1554 °C.   
. 
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Figura 71: Distribuição de temperatura durante a queima in situ 

(configuração 2)  das espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de 

sólidos e agitadas a 500 rpm . 

 
Fonte: Adaptado do LabCET. 

 
Estes resultados de distribuição de temperatura, indicam que a 

chama estabilizou-se na interface entre a RP e a parte inferior da amostra 

de espuma de casca cerâmica, devido ao maior valor de temperatura (~ 

1673 °C). Nesta configuração 2 obteve-se melhores resultados com 

relação à configuração 1, já que a queima ocorreu de forma volumétrica, 

uma vez que houve uma diminuição de 92% no gradiente de temperatura 

na amostra de espuma de casca cerâmica (~ 120 °C, conforme mostra a 

Figura 71) quando comparada à amostra testada na configuração 1 (~ 

1500 °C, conforme mostra a Figura 69). Essa queima volumétrica 

também foi evidenciada pela mudança de cor (de cinza para tons de 

marrom, devido à presença de óxido de ferro na amostra) em todo o 

volume da amostra. Além disso, destaca-se que houve uma diminuição de 

aproximadamente ~69% na taxa de aquecimento quando comparada à 

configuração 1, uma vez que a espuma de casca cerâmica atingiu, por 

exemplo, uma temperatura de ~ 1308 °C em 385 s (6,4 min) na 

configuração 2, ou seja, com uma taxa de 3,4 °C/s (204 °C/min), ao 

contrário da amostra testada na configuração 1, que apresentou uma taxa 

de ~ 11 °C/s (~ 654 °C/min) para atingir 1308 °C. 

A Figura 72 mostra uma fotografia e uma micrografia (MO) da 

estrutura de poros das espumas de casca cerâmica contendo 35% em 

volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e após a queima in situ 

(configuração 2). É possível observar a presença de fissuras e formação 

de trincas na amostra, provavelmente devido à presença de gradiente de 
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temperatura (~ 120 °C) e também pela taxa de aquecimento (204 °C/min) 

que continua elevada, pois quando as espumas de casca cerâmica são 

submetidas a queima em forno convencional, é utilizada uma taxa de 

aquecimento de 2 °C/min, visando alcançar temperaturas uniformes e 

minimizar a formação de trincas, bem como o colapso das paredes (struts) 

da espuma. Destaca-se também a existência de gradiente de temperatura 

radial (mesmo não havendo medição da diferença de temperatura radial 

durantes os testes), evidenciado pela presença de fissuras na direção radial 

(conforme mostra Figura 72 (b)) e diferença na tonalidade no centro da 

amostra e na parte mais externa. 

 
Figura 72: (a) Fotografia e (b) micrografia (MO) da estrutura típica das 

espumas de casca cerâmica contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 

rpm e após a queima in situ (utilizando a configuração 1). 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Além disso, foi observado que a parte inferior da espuma de casca 

cerâmica resultante da queima in situ (configuração 2), exibiu um formato 

côncavo. Este fato pode ser explicado, devido à alta taxa de aquecimento 

e às tensões térmicas estabelecidas como resultado da presença do 

gradiente de temperatura axial (~120 °C), já que a superfície inferior da 

amostra encontrava-se mais quente e, portanto, retraiu-se em maior grau 

do que a região superior da amostra. 

Portanto, pode-se dizer de modo geral, que estes resultados obtidos 
na queima in situ (configuração 1 e 2) foram importantes para mostrar 

que é necessário otimizar a taxa de aquecimento, bem como os gradientes 

de temperatura na amostra para que a queima in situ se torne possível. 

Para tanto, é necessário a montagem e o desenvolvimento de um controle 

do sistema mais complexo, como, por exemplo, a aplicação de um 
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controle automático em tempo real da velocidade média da mistura 

(combustível/ar) em um queimador longo com variação axial de 

densidade linear de poros, a fim de permitir um lento movimento da 

chama em direção a amostra verde, levando a maior controle da taxa de 

aquecimento inicial.  

 

  



155 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho de tese de doutorado mostrou o potencial de 

produção de queimadores porosos, a partir da casca cerâmica, um resíduo 

sólido industrial, proveniente do processo de fundição de precisão. As 

características químicas e estruturais deste resíduo demonstraram a 

viabilidade técnica deste material como matéria-prima alternativa, pois 

verificou-se a presença de sílica, alumina e zircônia como os principais 

óxidos. Além disso, destaca-se a mulita como fase predominante, 

considerada um ótimo material para aplicações à alta temperatura, pois 

apresenta baixo coeficiente de expansão térmica, o que resulta em uma 

alta resistência ao choque térmico e boa estabilidade química.  

O método de espumação direta e gelcasting de proteínas, 

empregado para obtenção das espumas de casca cerâmica, apresentou-se 

eficiente após a otimização do (a): pH da suspensão, concentração de 

dispersante, tipo de agente tensoativo, bem como, concentração de 

sólidos, velocidade de rotação e temperatura de geleificação. Todos esses 

parâmetros chaves influenciaram na capacidade de espumação, 

estabilidade da espuma, distribuição de tamanho das bolhas de ar, 

densidade linear de bolhas e consequentemente na microestrutura final 

(após a queima) e propriedades das espumas. 

Para produzir suspensões bem dispersas, sem sedimentação, o pH 

das suspensões de casca cerâmica foi ajustado para valores de pH> 10. A 

formação da espuma requer suspensões com viscosidades adequadas para 

permitir a incorporação de ar durante a agitação mecânica. Portanto, 

foram obtidas suspensões otimizadas contendo diferentes concentrações 

de sólidos (35 e 40% em volume), 1,5% em volume de Dolapix® CE 64 

como dispersante e 5% em massa de ovalbumina como agente 

geleificante. 

As espumas contendo 35% em volume de sólidos e agitadas a 500 

rpm foram selecionadas para caracterização, uma vez que apresentaram 

uma microestrutura com maior tamanho médio de bolhas de ar, o que é 

promissor para a aplicação prevista.  

A porosidade (média) total das espumas de casca cerâmica 

contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e queimadas a 

1550 °C (2 h, 2 °C/min taxa de aquecimento), variou cerca de ~ 83,1 ± 

1,6 %, valor muito próximo do obtido por meio de microtomografia 

computadorizada de raios X (µ-CT), ~82,3 ± 2,8%, variando de 74,6% 

para o eixo fatia 108-Y até 87,0%, para fatia 291-eixo Z. É importante 

destacar que esse comportamento observado no perfil de porosidade está 

em boa concordância com as imagens 3D obtidas, uma vez que existem 
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tamanhos variados de poros na microestrutura (ou seja, uma ampla 

distribuição de tamanho de poros) e essa variação influencia diretamente 

no valor da porosidade. 

Com relação à análise microestrutural, foi possível observar que as 

espumas são caracterizadas por uma rede de poros esféricos, altamente 

interconectados e uniformemente distribuídos em uma matriz cerâmica 

isenta de trincas, exibindo tamanhos variando entre 518 ± 29 e 1088  ± 

103 µm e  um diâmetro médio de poro (d50) de ~ 699 ± 12 μm (medido 

usando um software de análise de imagem - Axio Vision LE), valor 

próximo do obtido por meio de microtomografia computadorizada de 

raios X (µ-CT), ~ 957 ± 146 μm. Todavia, vale destacar que os valores 

obtidos por meio de métodos padrão de análise de imagens 2D (utilizando 

micrografias ópticas) não devem ser comparados diretamente com os 

valores obtidos por processamento de imagem 3D  (utilizando µ-CT), 

devido à diferença nas caracteristicas morfológicas das espumas (pois  os 

poros estão orientados aleatoriamente, diferente das honeycombs, onde os 

poros são orientados paralelamente). Por isso, a combinação desses dois 

tipos de técnicas deve ser utilizada para fornecer uma informação 

complementar da microestrutura e morfologia das cerâmicas porosas, 

enriquecendo a descrição desses materiais. Sendo assim, destaca-se a 

presença de struts (arestas da estrutura dos poros) porosos claramente 

identificados na fatia bidimensional (obtida por meio de µ-CT). 

Dentro deste contexto, pode-se concluir que a microestrutura final 

(altamente interconectada) das espumas de casca cerâmica é determinada 

pela interação entre o processo mecânico de cisalhamento e o tempo 

permitido para os fenômenos de drenagem, coalescência e efeito  

Ostwald, assim como pela consolidação da espuma. Porém, é importante 

ressaltar que, apesar de todos esses mecanismos de desestabilização que 

atuam desde a incorporação e cisalhamento das bolhas de ar, as espumas 

de casca cerâmica queimadas não são afetadas significativamente por 

esses mecanismos, uma vez que foram imediatamente consolidadas pelo 

processo de geleificação.   
No que concerne às propriedades típicas das espumas de casca 

cerâmica (contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e 

queimadas a 1550 °C), aos testes de operação dos queimadores porosos 

radiantes e à queima in situ, chega-se às seguintes conclusões: 

 Condutividade térmica variando entre 0,2014 ± 0,0004 e 0,2181 

± 0,0005 W/m.K (com o aumento da temperatura de ~ 25 °C até 105 °C), 

devido à alta porosidade e à presença predominante de mulita (material 

que apresenta baixa condutividade térmica); 
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 Coeficiente de expansão térmica linear da amostra de casca 

cerâmica foi de 5,88 ± 0,02 x 10-6 °C-1 (20-1400 °C), valor muito próximo 

ao observado para a mulita;  

 Dano por choque térmico nas espumas de casca cerâmica foi 

determinado pela propagação de trincas pré-existentes, e não pela 

formação de novas trincas. Este fato foi comprovado, já que o dano por 

choque térmico mais evidenciado foi após os primeiros choques térmicos 

(1 a 4 ciclos), tendendo a estabilizar após 4 ciclos de choque térmico. Ao 

final dos testes (após 12 ciclos térmicos) as amostras produzidas neste 

trabalho apresentaram uma resistência ao choque térmico maior (ou seja, 

menor valor de DE ~ 0,34 ± 0,007) quando comparada às espumas com 

composição semelhante produzidas em outro trabalho pelo método de 

réplica polimérica (após 12 ciclos térmicos, apresentaram um DE ~ 0,61); 

 Resistência à compressão foi de aproximadamente ~ 0,9 ± 0,2 

MPa. Este valor está associado à presença de poros altamente 

interconectados, ou seja, com maior número de coordenação e com struts 

porosos, o que contribui para diminuição da resistência mecânica. Porém, 

destaca-se que os valores de resistência mecânica (~ 0,9 ± 0,2 MPa) e 

porosidade total (83,1 ± 1,6%) para as espumas de casca cerâmica 

produzidas neste trabalho foram similares (<1 MPa; 81%) às espumas 

com composição semelhante produzidas pelo método de réplica 

polimérica; 

 Os coeficientes de permeabilidade Darciana (k1) e não-Darciana 

(k2) apresentaram valores na faixa de 1,32 a 1,83 x 10-9 m2 e 8,34 a 22,46 

x 10-5 m, respectivamente. A avaliação da permeabilidade mostra que as 

espumas de casca cerâmica estão na faixa das espumas produzidas por 

réplica polimérica (usadas como filtros, membranas, substratos 

catalíticos, queimador poroso radiante, entre outros);  

  A potência térmica específica do queimador poroso radiante 

variou desde 0,47 (em Φ=0,8 e uch = 10,3 cm/s) até 4,01 kW/m2 (Φ=1,0 e 

uch = 72,1 cm/s), resultando em uma razão entre potências máxima e 

mínima de nove vezes (1:9); 
 O limite inferior de inflamabilidade foi alcançado em Φ= 0,7 e 

uch = 20,6 cm/s, o que significa que o queimador poroso produzido, 

possibilita a economia de combustível; 

  A temperatura de superfície (medida por meio da câmera de 

termografia a infravermelho) do queimador poroso variou em torno de 

224 °C (em Φ=0,7 e uch = 51,5 cm/s) e 898 °C (em Φ=1,2 e uch = 20,6 

cm/s), ou seja, a temperatura de superfície diminui com o aumento da 
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velocidade de chama (de 10,3 para 72,1 cm/s) e essa tendência é 

observada mais claramente para maiores razões de equivalência; 

 A eficiência de radiação máxima do queimador poroso foi de 

aproximadamente ~ 24,5% (em Φ=1,2 e uch = 10,3 cm/s), sendo que a 

eficiência de radiação diminui significativamente (de 24,45 para 0,20%) 

com o aumento da velocidade de chama (de 10,3 para 72,1 cm/s) e essa 

tendência é observada claramente para maiores razões de equivalência; 

 Os queimadores porosos produzidos (espumas de casca 

cerâmica, contendo 35% em volume de sólidos, agitadas a 500 rpm e 

queimadas a 1550 °C) apresentam um potencial de aplicação em diversos 

processos industriais, tais como cozimento de alimentos (<300 °C), 

termoformagem de peças plásticas (<300 °C), secagem de aço 

galvanizado (~ 570°C), têmpera de vidros (>600°C), tratamentos 

térmicos de metais (~500-870°C), tratamentos térmicos para remoção de 

orgânicos (> 200°C), entre outros. Além disso, destaca-se que as 

temperaturas medidas nas faces inferiores dos queimadores porosos 

ficaram próximas da temperatura ambiente, indicando que a espuma de 

casca cerâmica produzida também por ser aplicada como um retentor de 

chama; 

 A espuma de casca cerâmica (contendo 35% em volume de 

sólidos, agitadas a 500 rpm) resultante da queima in situ exibiu fissuras e 

formação de trincas, devido à presença de gradiente de temperatura ao 

longo da amostra e também pela alta taxa de aquecimento (> 200 °C/min). 

Portanto, pode-se concluir que é necessário otimizar a taxa de 

aquecimento, bem como os gradientes de temperatura na amostra para 

que a queima in situ se torne possível.  
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Para trabalhos futuros, sugere-se: 

 

  Estudar a influência de diferentes temperaturas de queima (em 

forno convencional), bem como diferentes taxas de aquecimento na 

estrutura e microestrutura das espumas de casca cerâmica; 

 Estudar a faixa de operação dos queimadores porosos (espuma 

de casca cerâmica) com diferentes espessuras; 

 Medir as emissões de CO e NOx do queimador operando em 

diferentes condições. 
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APÊNDICE A – Resultados preliminares 

 

Este Apêndice reporta os resultados preliminares (porosidade, 

distribuição de tamanho de poros e resistência à compressão) que foram 

obtidos para verificar a potencialidade de utilização dos pós de casca 

cerâmica para o desenvolvimento de cerâmicas celulares, por meio de 

espumação direta e gelcasting de proteínas, para a produção de 

queimadores porosos. 

O procedimento empregado para a preparação das suspensões e 

espumas está descrito detalhadamente no capítulo 3. Porém, é importante 

ressaltar que as espumas de casca cerâmica contendo 35 e 42% em 

volume de sólidos foram produzidas em pH natural (~ 8,5), e com 1,0 % 

em volume de dispersante (Dolapix® CE 64, quantidade calculada com 

base no teor de pó cerâmico).  
A Figura A1 mostra a influência da fração volumétrica de sólidos 

em função da velocidade de rotação na porosidade das espumas 

cerâmicas produzidas (após processo de queima). É possível observar que 

as curvas apresentam a mesma tendência de aumento de porosidade em 

relação à velocidade de rotação em consequência do aumento da 

interconectividade de poros. Todavia, a porosidade é significativamente 

influenciada pela variação da fração volumétrica de sólidos. 

As espumas contendo 35% em volume de sólidos apresentaram 

porosidades variando entre 71% e 77%. Enquanto aquelas com 42% de 

sólidos exibiram porosidades variando entre 52% e 61%, como resultado 

do aumento da viscosidade. 
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Figura A1: Influência da fração volumétrica de sólidos e da velocidade de 

rotação na porosidade total (εP) das espumas de casca cerâmica. 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Figura A2 mostra a estrutura típica das espumas de casca 

cerâmica após a queima, contendo 35% em volume de sólidos, 0,1% em 

volume de Tergitol TMN-10, e 5% em massa de Ovalbumina, resultantes 

da variação controlada da velocidade de rotação. Em todos os casos, os 

poros apresentam-se uniformemente distribuídos. Com o aumento da 

velocidade de rotação de 500 rpm para 1000 rpm e 2000 rpm, observa-se 

(Figura A2 (a-c)) uma diminuição do tamanho dos poros, isto é, de 450 

µm para 395 µm e 354 µm, respectivamente e uma maior uniformidade 

de tamanhos de poros como mostram os histogramas associados a cada 

caso.  
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Figura A2: Micrografias (MEV) da estrutura de poros resultante da variação 

controlada da velocidade de rotação: (a) 500 rpm, (b) 1000 rpm e (c) 2000 rpm 

por 5 min com a indicação da distribuição de tamanhos de poros (histogramas). 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Da mesma forma, foi avaliada a influência da velocidade de 

rotação na estrutura de poros das espumas contendo 42% em volume de 

sólidos. Verifica-se a presença de poros esféricos uniformemente 

distribuídos na matriz sem defeitos. Observa-se (Figura A3 (a-c)) um 

aumento na uniformidade de tamanhos de poros com a variação na 

velocidade de rotação (de 500 rpm para 1000 e 2000 rpm), isto é, 

tamanhos de poros de 246 µm,183 µm e 165 µm, respectivamente como 

mostram os histogramas associados a cada caso. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



184 

 

 

Figura A3: Micrografias (MEV) da estrutura de poros resultante da variação 

controlada da velocidade de rotação: (a) 500 rpm, (b) 1000 rpm e (c) 2000 rpm 

por 5 min, com a indicação da distribuição de tamanhos de poros (histogramas). 

 
 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
 
O gráfico da Figura A4 mostra a influência da porosidade na 

resistência à compressão das espumas de casca cerâmica com diferentes 

frações volumétricas de sólidos (35% e 42%), preparadas em diferentes 

velocidades de rotação (500 rpm, 1000 rpm e 2000 rpm). Os valores 

variam de 3 a 20 MPa com a diminuição da porosidade de 77 para 52%, 

como consequência da presença de struts mais densos.  
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Figura A4: Influência da porosidade (εP) na tensão de compressão das espumas 

de casca cerâmica contendo diferentes frações volumétricas de sólidos (35% e 

42%) resultantes da variação controlada da velocidade de rotação (500 rpm, 

1000 rpm e 2000 rpm). 
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Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Os maiores valores de resistência estão associados ao aumento da 

fração volumétrica de sólidos e menores velocidades de rotação (~500 

rpm). Observa-se que à medida que a velocidade de rotação aumenta uma 

estrutura de poros mais interconectada se forma. Igualmente, quando a 

fração volumétrica de sólidos diminui de 42% para 35%, a porosidade 

aumenta, chegando a valores superiores a 70%, característico de 

estruturas celulares (linha pontilhada em detalhe). 

Além disso, os valores de resistência para estas amostras foram 

superiores às espumas com composição e porosidade total semelhante 

produzidas pelo método de réplica polimérica (< 1 MPa) [12]. 

Pode-se concluir, a partir dos resultados preliminares, que é 

possível produzir estruturas celulares de casca cerâmica por meio da 

técnica de espumação direta e gelcasting de proteínas, com porosidades 

superiores a 70%, e tamanho de poros entre 100 µm e 900 µm e 

resistência à compressão de 3 a 20 MPa. Dentro deste contexto, alguns 

aspectos importantes do processamento, como a estabilidade e o 

comportamento reológico das suspensões foram investigados visando 

otimizar a porosidade e a estrutura dos poros das espumas de casca 

cerâmica para aplicação em queimadores porosos radiantes. 
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