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Resumo 

O método de consolidação de amido (starch 

consolidation casting) é utilizado para produção de 

cerâmicas porosas. O tamanho, forma e a distribuição 

dos poros dependem da temperatura de gelificação e da 

quantidade de amido adicionado. Nesse trabalho foi 

estudado a produção de cerâmicas de alumina porosas 

utilizando o método de starch consolidation casting 

utilizando diferentes quantidades de amido. O processo 

de gelificação e a porosidade aparente das amostras 

foram avaliados.  

Introdução  

Um dos métodos utilizados para gerar cerâmicas 

porosas de forma controlada é a utilização de agentes 

formadores de poros. O método Starch Consolidation 

Casting é um exemplo que utiliza o amido de milho como 

agente de formação de poros. Nesse processo, ocorre a 

preparação de uma suspensão aquosa do amido com o 

material cerâmico. Quando a suspensão é aquecida, as 

pequenas partículas de amido absorvem água, que 

incham. Com isso, a quantidade de água livre presente 

acaba diminuindo. Em consequência disso, as partículas 

cerâmicas ficam compactadas entre os grãos de amido, 

que por fim acabam se consolidando. Após um 

tratamento térmico de sinterização, o amido acaba 

sendo eliminado, sem deixar qualquer tipo de resíduo no 

poro obtido. Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi 

estudar o processamento de cerâmicas de alumina 

porosas utilizando o método Starch Consolidation 

Casting. 

Material e Métodos 

As amostras foram preparadas utilizando alumina (CT 

3000 SG, Almatis), amido de milho (Dinâmica Química), 

água deionizada e dispersante poliacrilato de amônio 

(Darvan 821-A). As suspensões foram preparadas com 

40% em volume de sólidos e a quantidade de amido 

adicionada foi de 5, 7, 10, 12 e 15% de volume. Para a 

conformação, as suspensões foram vertidas num molde 

de borracha de silicone impermeável e aquecidas a 70oC 

e 80°C por diferentes tempos. O processo de gelificação 

foi observado por microscopia ótica. Após o 

resfriamento, as amostras foram desmoldadas e 

sinterizadas de forma controlada para a eliminação do 

amido, até a temperatura de 1500oC por 2 horas. As 

amostras porosas foram caracterizadas por medidas de 

porosidade aparente. 

Resultados e Discussão 

O processo de gelatinização foi verificado na 

temperatura de 80°C, no qual as ligações 

intermoleculares, que mantém os grânulos juntos, são 

enfraquecidas e o amido começa a absorver água e, 

devido a isso, ele incha. O processo pode ser observado 

pela figura 1.  

  (a)     (b) 
Figura 1. Processo de gelatinização de uma suspensão (a) sem 

aquecimento e (b) após 1 hora na estufa a temperatura de 80°C. 

 
A Tabela 2 apresenta a porosidade aparente das 
composições estudadas. 
Tabela 2. Porosidade aparente das composições estudadas. 

Composições Porosidade aparente (%) 
100% Al2O3 0,90 

95/5 13,44 
93/7 10,39 

90/10 19,25 
88/12 21,95 
85/15 29,31 

 

Percebe-se que, com o aumento da quantidade de 

amido, ocorre um aumento na porosidade aparente, 

sendo a composição 85/15 a que apresentou a maior 

porosidade aparente. O amido foi totalmente eliminado 

durante a sinterização, e permitiu a geração de poros 

nas cerâmicas de alumina 

Conclusões 

Verificou-se que é possível obter cerâmicas porosas de 

alumina, com alta porosidade, utilizando o método 

Starch Consolidation Casting e que o processo de 

gelificação do amido se mostrou mais efetivo na 

temperatura de 80oC.   
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