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RESUMO 
 

Óxidos cerâmicos do tipo perovskita ou derivados destes são usados para 
aplicações em alta tecnologia, devido à sua enorme variação das propriedades 
físico-químicas com pequena mudança nas características estruturais. Neste 
trabalho fabricamos um componente cerâmico de uma nova cerâmica Ca2AlWO5,5 
por processo termo-mecânico. Quantidades estequiométricas dos produtos químicos 
constituintes, com alto grau de pureza, foram homogeneizados num moinho de bola 
utilizando jarra e bolas de alta pureza alumina, compactados por prensagem uniaxial 
e calcinados a 1200°C por 48 horas. A caracacterização estrutural por difração de 
raio-x desta cerâmica apresenta uma estrutura cúbica complexa perovskita 
ordenada típica. Para o estudo da estabilidade da cerâmica em petróleo cru foram 
fabricados discos circulares de 20mm de diâmetro e 2mm de espessura por 
processo de compactação e sinterização. Estes discos foram submersos em 
petróleo cru para 15, 30 e 45 dias e foram examinados em cada etapa por 
microscopia óptica. 
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INTRODUÇÃO 
 

Na atualidade, o petróleo é a principal fonte de energia, é um recurso natural 

abundante, e é a partir dele que se gera a gasolina que serve de combustível para 

grande parte dos automóveis, serve também como base para fabricação dos mais 

variados produtos, tais como: óleo diesel, polímeros plásticos, querosene, e até 

medicamentos. E por isso, é importante desenvolver tecnologias que melhorem a 

exploração de poços petrolíferos.  

Os materiais cerâmicos são usados em muitas aplicações elétricas e 

eletrônicas. Em especial, os óxidos de metais de transição de estrutura perovskita - 

as cerâmicas de estrutura perovskita complexa apresentam as fórmulas A2BB´O6 ou 
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A3B2B´O9, resultante da alternância dos cátions B e B´ nos sítios octaédricos da 

célula unitária da perovskita simples - que são conhecidos por sua grande variedade 

de propriedades eletrônicas, magnéticas, ópticas e catalíticas. A cerâmica 

Ca2AlWO5,5 pertence a família das cerâmicas  perovskitas, entretanto, e foi 

produzida via reação em estado sólido, através da mistura e compactação dos 

constituintes químicos de alta pureza.  

Através de ensaios serão avaliados, o comportamento de sinterização, a 

microestrutura e as propriedades mecânicas das cerâmicas sinterizadas. 

Posteriormente a cerâmica Ca2AlWO5,5 foi colocada no petróleo de mar e de terra 

por um período de 15, 30 e 45 dias, e foi estudado o comportamento da cerâmica 

antes e depois da emersão no petróleo através da microscopia óptica, com esse 

experimento foi analisado que a cerâmica não sofreu grandes modificações na sua 

estrutura. O principal objetivo deste trabalho é obter cerâmicas Ca2AlWO5,5 com uma 

alta densidade de sinterização, elevada dureza e microestrutura homogênea. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Iniciamos um estudo de uma nova cerâmica Ca2AlWO5,5. Assim para este 

estudo usei os óxidos CaO, Al2O3 e WO3 nas seguintes proporções: 

 

4CaO + 1Al2O3 + 2WO3               2Ca2AlWO5,5  + 1O2 

  
Inicialmente foram feitos 5g de Ca2AlWO5,5 usou-se 1,4794g CaO, 0,6724g 

Al2O3 e 3,0581g WO3. Finalizado os cálculos estequiométricos os óxidos foram 

pesados em uma balança analítica com 0,0001g de precisão. Então foram 

homogeneizados em um conjunto pistilo/almofariz de ágata por volta de 30 minutos 

até que apresentassem uma mistura de caráter homogêneo. 

Após isso, as misturas foram compactadas sob a pressão de 4 ton/cm² em uma 

prensa uniaxial (SCHIWING SIWA, modelo ART6500089) em uma matriz cilíndrica 

de 10 mm de diâmetro. Que em seguida foram levadas a um forno elétrico tipo 

mufla, para que fossem calcinadas, tal processo foi realizado a uma temperatura de 

1200°C durante 24h. Os corpos calcinados foram triturados com o auxílio do 

conjunto pistilo/almofariz de ágata para que fossem submetidos ao exame de 

difração de raio-X e pudesse ser identificado a formação da nova cerâmica. Com o 
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resultado positivo do raio-X, pudemos então fazer 100g da cerâmica Ca2AlWO5,5 

para isso usamos 29,5878g CaO; 13,4485 Al2O3 e 61,1620g WO3. Esta cerâmica 

calcinada foi pulverizada por 24h em um moinho de bolas de alta energia com 31 

bolas de alumina, de modo a promover o contato entre as partículas e assegurar a 

homogeneidade da mistura. 

Então o pó foi novamente compactado através do processo que foi descrito 

anteriormente, mas agora sob uma pressão de 10ton/cm² por um período de 5 min. 

Usando uma matriz cilíndrica de 20 mm de diâmetro com  2mm de espessura 

fizemos duas pastilhas. As pastilhas foram levadas novamente para o forno elétrico 

tipo mufla por 24h e a uma temperatura de 1300°C para que, agora, pudesse ocorrer 

a sinterização em fase sólida.  

Após a sinterização as pastilhas foram lixadas em uma lixadeira elétrica 

rotativa (politriz) com lixas que variam de #220 a #1500 e em seguida submetidas ao 

ensaio de miscroscopia óptica. Feito este ensaio, as pastilhas foram polidas com 

pasta diamantada tipo S de granulometria 1µm em feltro apropriado para um melhor 

acabamento da superfície e posteriormente serem analisadas pelos Ensaios de 

Microdureza Vickers (Hv), e Microscopia Eletrônica de Varredura(MEV). 

Uma das duas pastilhas de cerâmica Ca2AlWO5,5 foi imersa no petróleo cru de 

mar e de terra vinda da região Sergipana do nordeste brasileiro durante 15, 30 e 45 

dias, no intervalos desses períodos foi analisado a microscopia óptica para fazer a 

comparação da superfície antes e após ser imersa no petróleo e observar se esta se 

manteve estável quando submetida ao ambiente hostil do petróleo. 

 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Difração de raio-x 

 

Os nossos pós que foram calcinados a uma temperatura de 1200°C por 24h 

foram submetidos a este ensaio, com uma varredura de 10-100º com tempo de 

exposição de 1,0s, com comprimento de onda λ = 1,5406 Å. 

Na Fig. (1) abaixo, se observa que pela relação das intensidades dos picos, 

suas posições angulares e por não apresentarem outra fase de impureza, a 

cerâmica Ca2AlWO5,5 tem apenas uma fase única de uma peroviskita cúbica 

complexa. 
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Figura. 1. Espectro de Raio-X da cerâmica Ca2AlWO5,5, calcinada a 1200°C 

 
 

Tabela 1. Dados do raio-X da cerâmica Ca2AlWO5,5 

2θ d(Ǻ) Int hkl 

17,2000 5,1513 24,0000 (111) 

29,8600 2,9898 86,0000 (220) 

34,6000 2,5903 39,0000 (311) 

35,4200 2,5322 15,0000 (222) 

45,3800 1,9969 11,0000 (400) 

48,9200 1,8604 12,0000 (311) 

50,2000 1,8159 48,0000 (420) 

58,6000 1,5740 22,0000 (333) 

81,6800 1,1779 13,0000 (533) 

 
Usando o valores de (hkl) e o d(Ǻ) das Tab. (1), pode-se obter através Eq.(A) o 

parâmetro de rede experimental aexp= 8,1209 Å para cerâmica Ca2AlWO5,5 e que 

pode ser comparado com o parâmetro de rede teórico ateo= 7,2092Å 

. Houve após o processo de calcinação da amostra a sinterização da mesma, 

numa temperatura de 1300°C para Ca2AlWO5,5 por 24h.  
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Microscopia Eletrônica de Varredura(MEV) 

A análise de microestrutura Fig.(2) mostra uma boa homogenidade 

microestrutural da cerâmica Ca2AlWO5,5 sinterizada na temperatura de 1300°C, 

evidenciando a formação da componente cerâmica.  

 

 
Figura.2. MEV da cerâmica Ca2AlWO5,5 sinterizada a 1300ºC 

 
Ensaio de Microdureza Vickers 

 
Após o processo de sinterização, as pastilhas foram lixadas e polidas com 

pasta diamantada com granulometria de 1µm até que ficassem com aspecto de 

“brilho espelhado”, estando assim, prontas para Microdureza Vickers (Hv). 

As pastilhas foram submetidas a este ensaio para analisar as propriedades 

mecânicas. Para a realização do ensaio foi usado uma carga de 200gf aplicada por 

uma identador piramidal de diamante durante 10s. Valores de HV são apresentado 

naTab.( 2). 

 
Tabela 2: Microdureza Vickers da cerâmica Ca2AlWO5,5  (Durezamédia = 369,09 HV) 

 1ª 

Identação 

2ª 

Identação 

3ª 

Identação 

4ª 

Identação 

5ª 

Identação 

6ª 

Identação 

7ª 

Identação 

D1(μm) 33,69 35,56 31,31 32,19 28,88 35,75 29,13 

D2(μm) 

 

29,06 31,94 36,56 31,00 31,00 25,19 33,81 

HV 

 

376,76 325,60 322,06 371,53 413,74 399,47 374,49 
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Pode-se observar na Tab.(2) que o composto obteve um ótimo resultado 

quanto a dureza, comprovando que houve uma boa homogeneidade dos grãos e a 

sinterização da cerâmica Ca2AlWO5,5.  

 

Microscopia Óptica 

 

A microestrutura define a qualidade do produto final de produtos cerâmicos e 

sua resistência mecânica. Inicialmente as amostras da cerâmica em questão foram 

polidas e feitas as microscopias das mesmas, em seguidas as amostras foram 

colocadas no petróleo de terra ou do mar onde ficaram submersas por 15, 30 e 45 

dias. Após esse período as amostras foram retiradas do petróleo e foram 

submetidas a novas microscopias para analisar se a superfície sofreu ou não ataque 

do petróleo cru. Com isso podemos concluir que a cerâmica não sofreu ataque do 

petróleo cru e os poros que são vistos nas figuras são da própria cerâmica e não 

referentes ao ataque. 

 

 

 
Fig. 13                                             Fig. 14 

Fig. 13 e 14 Microscopias Ópticas (M.O.) da cerâmica Ca2AlWO5,5, antes da imersão 

no petróleo. . 

 
Fig. 15                                                          Fig. 16 

Fig.15 e 16 M.O. da cerâmica Ca2AlWO5,5 após imersão 15 dias de imersão no 

petróleo de mar e terra, respectivamente. 
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Fig. 17                                                              Fig. 18 

Fig.17 e 18 M.O. da cerâmica Ca2AlWO5,5 após 30 dias de imersão no petróleo de 

mar e terra, respectivamente. 

 
Fig. 19                                           Fig.20 

Fig.19 e 20 M.O. da cerâmica Ca2AlWO5,5 após imersão no petróleo de mar e terra, 

respectivamente. 

CONCLUSÕES 
 

No presente trabalho foi produzido e estudado o comportamento de 

sinterização de uma nova cerâmica, a Ca2AlWO5,5. As características estruturais 

foram estudadas por difração de raios–X, mostrando a presença de linhas 

superestruturais revelando que os compostos tem uma estrutura perovskita cúbica 

complexa ordenada, com parâmetro de rede teórico ateo = 7,2092Å próximo do 

parâmetro de rede experimental aexp= 8,1209Å. 

Após a sinterização da cerâmica Ca2AlWO5,5 a sua microestrutura foi analisada 

por MEV mostrando uma boa homogeneidade microestrutural. A propriedade 

mecânica da cerâmica Ca2AlWO5,5 sinterizada foi analisada por ensaio de 

microdureza Vickers que mostrou uma boa resistência mecânica. 

A cerâmica produzida foi imersa por um período de 15, 30 e 45 dias, que 

através de microscopias ópticas mostrou a estabilidade da cerâmica quando 

submetidas aos ataques de ambientes hostis. 
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FABRICATION AND STUDY OF STABILITY OF Ca2AlWO5, 5  CERAMIC IN CRUDE 

PETROLEUM FOR APPLICATIONS IN PETROLEUM INDUSTRY. 
 
 

ABSTRACT 
 
Perovskite-type ceramic oxides or their derivatives are used for applications in high 
technology because of their enormous range of physic-chemical properties with little 
change in structural characteristics. In this paper we report manufacture ceramic 
components of a new ceramic Ca2AlWO5,5 by thermo-mechanical process. 
Stoichiometric amounts of chemical constituents with  high degree of purity, were 
homogenized using a ball mill and high purity alumina balls, compacted by uniaxial 
pressing and annealed at 1200°C for 48 hours. The structural characterization 
studied by x-ray diffraction that this material has a typical complex ordered cubic 
perovskite structure. For the study the stability of these ceramics in crude petroleum 
circular discs of 20mm diameter and 2mm thickness were produced and sintering. 
These discs were submerged in crude petroleum for 15, 30 and 45 days and were 
examined at each stage by X-ray diffraction, optical microscopy and hardness testing 
and these results show that Ca2AlWO5,5 are stable in crude petroleum environment.  
 

Key-words: Ca2AlWO5, 5 ceramic, stability, cude petroleum, petroleum industry,  
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