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Avaliação das propriedades microestruturais de cerâmicas vítreas com 

a adição de sílica gel 
 

Resumo: Os materiais cerâmicos avançados apresentam características como resistividade elétrica, 

permissividade elétrica, estabilidade química, baixa condução térmica e baixa degradação em altas 

temperaturas as quais conferem aplicações em sensores de umidade. São empregados em diversos setores, desde 

refratários até cerâmicas avançadas como sensores de gases, sensores eletromagnéticos, filtros de hidrogênio, 

etc. Neste estudo será desenvolvida uma mistura com o composto Na2SiO3 (Sílica gel) e Feldspato (vidro sodo-

cálcico) para aplicações em sensores de umidade. Houve a necessidade da preparação de alguns materiais para 

a análise granulométrica utilizando uma peneira granulométrica devido a sua estrutura inicial. Após essas 

análises, foi confeccionado um material dielétrico no formato de pastilha para análise microestrural e elétrica. 

Após sinterizar as pastilhas a 800 ºC por 2 horas, estas não apresentaram resultados satisfatórios, devido à alta 

composição de materiais orgânicos (SUNDRY), o que provocou carbonizações e trincas nas pastilhas. 

 

Palavras chaves: Sílica-gel, análise micro estrutural, cerâmica vítrea, impedância, umidade relativa, sensor 

cerâmico. 

 

1 Introdução 
O controle e monitoramento de ambientes vêm 

ganhando maior destaque em aplicações residenciais, 

industriais, eletromédicas, etc. Para aperfeiçoar o 

controle de qualidade dos produtos que necessitam de 

monitoramento mais rigoroso de umidade, a busca de 

materiais que promovam um ganho de sensibilidade 

nos sensores de umidade é fundamental.  

Os materiais cerâmicos apresentam características 

singulares como estabilidade química, baixa 

condução térmica, baixa degradação em altas 

temperaturas e alta resistividade elétrica, dependendo 

de sua composição e do arranjo de sua estrutura 

atômica [1]. São empregados em diversos setores, 

desde refratários até cerâmicas avançadas como 

sensores de gases, sensores eletromagnéticos, filtros 

de hidrogênio, etc [2-3]. A produção dessas 

cerâmicas ocorre a partir da mistura de matérias 

primas calcinadas, assim como carbetos, silicatos, 

feldspatos ou óxidos metálicos, que passam por um 

processo de pré-sinterização, onde a estrutura 

atômica final é formada. Para que a cerâmica pré-

sinterizada apresente o formato desejado de 

aplicação, empregam-se métodos de conformação 

como colagem de barbotina, prensagem à quente, 

prensagem isostática, entre outras [4]. A peça à 

verde, obtida após a prensagem ou agrupamento do 

pó, passa por um processo de sinterização a fim de 

aumentar a resistência mecânica e densidade, de 

acordo com sua aplicação final. A caracterização das 

cerâmicas processadas por meio de análise de sua 

microestrutura e de suas propriedades elétricas é 

importante para determinar o seu impacto 

tecnológico de acordo com o campo de atuação. Os 

de materiais que apresentam impacto tecnológico são 

as argilas, bastante empregadas como materiais 

eletrocerâmicos [5] e são constituídas à base de 

aluminossilicatos com composição química básica 

Al2Si2O5(OH)4 e borossilicatos. Em especial, os 

feldspatos apresentam ponto de fusão baixo em 

relação à outras cerâmicas (600 ºC ~ 800 ºC) e 

possuem uma fase vítrea, com resistividade 

volumétrica e baixa densidade. 

O objetivo desse projeto é avaliar a microestrutura 

de amostras de cerâmicas vítreas, compostas pela 

mistura de sílica gel e feldspato, aplicáveis em 

capacitores e sensores comerciais. Também será 

avaliada a densidade das amostras para determinar 

suas aplicações em sensores de umidade. 

  

2 Metodologia e Desenvolvimento 
 Foram providenciados sílica-gel, feldspato e 

SUNDRY-II. A sílica-gel é comercializada em grãos, 

por este motivo, foi realizado a moagem dos grãos no 

moinho industrial. O feldspato foi adquirido em pó, 

não sendo necessário a moagem. O SUNDRY-II será 

utilizado como ligante entre a sílica (moída) e o 

feldspato. 

 

2.1 Análise granulométrica 
 Para iniciar a análise estrutural das matérias 

primas, realizamos a moagem do Na2SiO3 

(adquiridas em grãos de 0,5mm) utilizando o moinho 

industrial. O feldspato de potássio já apresentava 

condições para análise, ou seja, em pó. 
Utilizando o agitador de peneiras da Universidade 

Braz Cubas, foi realizado o ensaio granulométrico, 

onde a Sílica em pó e o Feldspato foram processados 

no equipamento durante 30 minutos separadamente. 

Neste procedimento consideramos 150g de massa 

para cada material (sílica e feldspato). 

 

  



2.2 Confecções da pastilha 
Para obter as misturas do feldspato e da sílica, 

utilizamos como ligante o SUNDRY II e seguindo as 

mesmas proporções (1- 25:75, 2- 10:90, 3- 50:50).  

Utilizando o gabarito, foram moldadas as 

pastilhas em formatos de disco no diâmetro de 10mm 

e espessura de 0,5mm [1] (Fig.1). Utilizando moldes 

cerâmicos, o material foi sinterizado a 800º C, por 2 

horas, onde o material Na2SiO3 atingiu seu ponto de 

fusão. Abaixo segue a forma da pastilha: 

 

Figura 1. Estrutura básica da pastilha 

 

2.3 Caracterização elétrica 
 Para se determinar a “eficiência” do sensor de 

umidade para o modelo de sensor que está sendo 

confeccionado, é necessário calcular o quanto a 

distribuição do tamanho do poro afeta na 

característica de impedância/umidade do sensor. 

De forma resumida com base na estrutura (Fig. 

1) do sensor modelo que foi confeccionado, a 

impedância total será dada por 
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,       (1) 

 

assumindo assim o valor conhecido da 

distrbuição do poro e o 𝑧0que é a impedancia 
conhecida do elemento (material).  

Abaixo estaremos detalhando o passo a passo 

para a fundamentação do calculo teórico da 

impedância total. 

Levando em consideração a equação de Kelvin, 

𝑟1 = 𝑟𝑘 =  
2𝛾𝑀

𝜌𝑅𝑇 ln
𝑃𝑠

𝑃

,                       (2) 

onde 𝛾  é a tensão superficial (75,72 mN/m a 20º 

C), 𝜌 é a densidade e M é o massa molecular da 

água. 𝑃𝑠 é a pressão do vapor saturado e 𝑃 é a 

pressão do gás testado. 
O maior raio r1 dos poros que estão preenchidos de 

água pela condensação capilar é dado pela equação 

de Kelvin (2). A resistência da agua condensada no 

poro (raio r1) se torna  

𝑅 =  
𝑙

𝜎𝑤𝜋𝑟1
2 ,                             (3) 

onde 𝑙 é a largura do poro (0,5 mm) e 𝜎𝑤 é a 

condutividade da água condensada. O número de 

poros 𝑛1 na pastilha é dada por: 

𝑛1 =  
𝑣1

𝑙𝜋𝑟1
2 ,                             (4) 

onde 𝑣1 é o volume dos poros com raio 𝑟1. Este 

volume 𝑣1 é calculado do x da porosidade e do 

volume total V1 dos poros com raio 𝑟1 como 

porcentagem do volume total do poro. Então a 

equação (4) pode ser expressada como abaixo: 

𝑛1 =  
𝑟2𝑥𝑉1

𝑟1
2  ×  10−4,                  (5) 

onde 𝑟 é o raio da pastilha. A resistência da agua 

condensada em todos os poros de raio 𝑟1 é dado 
com base na equação (3) e (5). 

 

𝑅1 =  
𝑅

𝑛1
=

𝑙

𝜎𝑤𝜋𝑟1
2𝑥𝑉1

 ×  10−4,        (6) 

 

assumindo o conhecimento da distribuição de 

tamanho dos poros, a impedância intrinseca e a 

condutividade da água condensada, a 

característica de impedância/umidade da pastilha 

pode ser teoricamente calculada com base na 

equação (1) 

 

3 Resultados preliminares 
 Serão apresentados os resultados granulométricos 

obtidos a partir do agitador de peneiras e as pastilhas 

a verde obtidos no processo de sinterização no forno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Granulometria 
Conforme obtido o material retido na peneira, 

foram obtidos os seguintes valores. 

Abaixo segue os dados obtidos para feldspato. 

Tabela 1 Quantidade de feldspato retidos nas peneiras. 

Abertura (mm) Material 

Retido (g) 

Acumulada 

(Mi) 

0,25 0,7 0,7 

0,15 6 6,7 

0,106 27,7 34,4 

0,075 51,6 86 

0 64 150 

 

Abaixo são os valores obtidos para sílica gel. 

Tabela 2 Quantidade de sílica gel retidos nas peneiras. 

Abertura (mm) Material 

Retido (g) 

Acumulada 

(Mi) 

0,25 10,5 10,5 

0,15 41,17 51,67 

0,106 30,79 82,46 

0,075 16,92 99,38 

0,001 50,62 150 

 

3.2 Pastilhas 
Após sinterizar as pastilhas a 800º (permanecendo 

por 2 horas nesta temperatura) as pastilhas não 

apresentaram resultados satisfatórios, devido à alta 

composição de materiais orgânicos (SUNDRY), o 

que provocou carbonizações e trincas nas pastilhas. 

Foi possível notar esta característica analisando as 

amostras após sinterização, onde as proporções 

utilizadas de 50:50 (Fig. 4) visualmente apresentou 

melhores condições para análise. 
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Figura 2. Pastilhas sinterizadas na proporção 10:90 

Figura 3. Pastilhas sinterizadas na proporção 25:75 

Figura 4. Pastilhas sinterizadas na proporção 50:50 


