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RESUMO: Na produção de petróleo, são utilizados vários tipos de sensores 
afim de monitorar parâmetros importantes tais como temperatura, pressão e 
vazão. Estes sensores estão sujeitos a condições hostis de funcionamento. Por 
isso eles devem apresentar um comportamento inerte e estável nestas 
condições de trabalho. Os sensores de temperatura mais adequados à 
indústria petrolífera são os Detectores de Temperatura por Resistência (DTR), 
porque apresentam elevada acuidade e grande faixa de temperatura. O 
principal objetivo desse trabalho é produzir novos cerâmicos de estrutura 
perovskita cúbica complexa Ca2AlZrO5,5 para o encapsulamento de sensores 
de temperatura. As quantidades estequiométricas dos produtos constituintes 
são homogeneizadas em um moinho de bolas de alta energia. Em seguida são 
compactados por prensagem uniaxial e calcinados a 1200°C por 24 horas. 
Logo depois, realiza-se a análise da difratometria de raios X. A microestrutura e 
a homogeneidade são estudadas através da Microscopia Eletrônica de 
Varredura. Os resultados são apresentados em termos da potencialidade desta 
cerâmica para aplicações como componentes de sensores de temperatura. 
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INTRODUÇÃO 

 Cerâmicos são materiais polifásicos, contendo elementos metálicos e 
não metálicos, que formam ligações químicas covalentes e/ou iônicas. A 
existência de várias fases cerâmicas possibilita as combinações de átomos 
metálicos, formando muitos arranjos estruturais. Gerando assim a obtenção de 
materiais cerâmicos para uma larga aplicação no setor industrial. (2, 5, 9)  
 Os materiais cerâmicos possuem muitas propriedades, podendo ser 
condutores, super condutores, isolantes, magnéticos, entre outros, 
proporcionando, assim, vários fins na tecnologia avançada devido, também, às 
suas características  de serem resistentes a altas temperaturas e ambientes 
corrosivos, além de serem duros, frágeis e ,por isso, tem muitas aplicações na 
área de materiais.  (1, 2,8) 
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 Na produção de petróleo, por exemplo, são utilizados vários tipos de 
sensores afim de monitorar alguns parâmetros importantes e estes sensores 
estão sujeitos a condições hostis de funcionamento. Por isso eles devem 
apresentar um comportamento inerte e estável nestas condições de trabalho. 
Os sensores de temperatura que se mostram mais adequados à indústria de 
petróleo são os Detectores de Temperatura por Resistência (DTR), Geralmente 
estes sensores são construídos com metais como elementos detectores de 
temperatura por resistência encapsulada em cerâmicas inertes. (3, 7) 
 As cerâmicas de estrutura perovskita complexa apresentam as fórmulas 
A2BB´O6 ou A3B2B´O9, resultante da alternância dos cátions B e B´ nos sítios 
octaédricos da célula unitária da perovskita simples.(4, 6) O  principal objetivo 
desse trabalho é produzir novos cerâmicos de estrutura perovskita cúbica 
complexa Ca2AlZrO5,5 para o encapsulamento de sensores de temperatura, 
apresentando suas características e comportamento. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS: 
 

 A obtenção do pó cerâmico foi feita através da mistura dos óxidos 
constituintes CaO, Al2O3  e ZrO2. Inicialmente foram realizados cálculos 
estequiométricos para se determinar a quantidade desses óxidos a serem 
utilizados para a conformação de pastilhas. A estequiometria das reações foi 
determinada a partir da equação A: 

 
2CaO + ½ Al2O3 + ZrO2 → Ca2AlZrO5,5             (A) 

 
 Para uma quantidade de 120g de Ca2AlZrO5,5 foram utilizados 46,9603g 
de CaO, 21,3806g de Al2O3 e 51,6605g de ZrO2 de alto nível de pureza (pureza 
analítica, PA). 
 Os óxidos foram pesados em uma balança analítica e misturados em um 
moinho de bolas de alta energia durante 24 horas para homogeneizar.  Em 
seguida o pó recebeu aproximadamente 10% do ligante PVA (álcool 
polivinílico, solução 4%) afim de melhorar a resistência verde das pastilhas. Os 
pós foram então desagregados em almofariz e beneficiados em peneira #100 
mesh para uniformizar o tamanho dos grãos.  

A mistura homogeneizada foi então depositada em uma matriz cilíndrica 
tipo A2 AISI (HRC 58) resistente à abrasão com 30 mm de diâmetro. Em 
seguida o pó foi compactado uniaxialmente em uma prensa hidráulica 
(SCHIWING SIWA, modelo ART6500089), sob pressão de 5ton/cm² durante 
5min, obtendo assim uma pastilha de aproximadamente 5 mm de espessura.  
 Após a compactação, as pastilhas foram levadas ao forno de altas 
temperaturas para serem calcinadas. Esse processo foi realizado a uma 
temperatura de 1150 ºC durante 24 horas. Em seguida, as pastilhas calcinadas 
foram novamente levadas ao moinho de bolas de alta energia afim de obter 
novamente o pó e realizar a análise de raios-X para identificar a fase cerâmica. 
 O pó cerâmico foi novamente compactado por prensagem uniaxial, mas 
agora sob uma pressão de 10 ton/cm2 durante o mesmo tempo de 5 minutos. 
Então as pastilhas foram levadas ao forno de altas temperaturas. Esse 
processo foi feito a uma temperatura de 1300 ºC durante 24 horas para que 
pudesse ocorrer a sinterização em fase sólida. 
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Após a sinterização, as pastilhas foram lixadas com lixas de sucessivas 
malhas, #220, #400, #600 e #1000 afim de adquirir as condições necessárias 
para serem observadas na microscopia óptica.   

As pastilhas foram metalizadas com carbono para serem submetidas à 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) para um visualização das 
características dos grãos, além de EDS para identificar os componentes 
químicos presentes. Também foram submetidas ao ensaio de microdureza 
Vickers. 

Após essas etapas as pastilhas foram imersas no petróleo Sergipano de 
mar e de terra para posteriores análises e comparações. Serão feitas 
novamente microscopia óptica 15, 30, 45 e 60 dias após a imersão. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO:  
 
 Difração de Raios-X (DRX) 
 
 O pó da amostra calcinada foi submetido a uma análise de difratometria 
de raios–X com uma varredura de 10 – 100º com tempo de exposição de 1,0s 

em equipamento Siemens D-5000 com alvo de cobre (radiação Cu – K, com 

comprimento de onda  = 1,5406Å) para determinação da estrutura cristalina. 
Pode-se observar na Fig. 1 que pela relação das intensidades dos picos 

e posições angulares deles, que o composto apresenta uma característica 
monofásica de uma estrutura perovskita cúbica complexa Ca2AlZrO5,5. 

 
Fig 1 – Resultados de DRX da amostra Ca2AlZrO5,5 calcinadas a 1150ºC por 24 

h. 
 

Microscopia Óptica 
 
 Após o lixamento das pastilhas foi possível ter uma visualização da 
superfície da amostra através do microscópio óptico. Como mostra a figura 2 a) 
- d), as amostras apresentaram um caráter homogêneo. Considerando este 
fator, é assegurado que o uso do moinho de bolas de alta energia tem grande 
importância no preparo desta pastilha. 
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Fig.2 – Resultados obtidos da microscopia óptica. a) Amostra 1, ampliação de 

500x . b) Amostra 1, ampliação 1000x. c) amostra 2, ampliação 500x. d) 
amostra 2, ampliação de 1000 x. 

 
 

 Logo depois dessa análise de microscopia óptica, as amostras foram 
imersas no petróleo por um período de 60 dias. A amostra 1 foi imersa em 
petróleo de mar e a amostra 2 em petróleo de terra. Os resultados obtidos com 
a microscopia óptica após esse período são os indicados nas figuras a seguir. 
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Fig.3 – Resultados obtidos da microscopia óptica após 60 dias imersas no 

petróleo.  a) Amostra 1 (petróleo mar), ampliação de 500x . b) Amostra 
1(petróleo mar), ampliação 1000x. c) amostra 2 (petróleo terra), ampliação 

500x. d) amostra 2 (petróleo terra), ampliação de 1000 x. 
 

 Comparando as microscopias das amostras antes e após a imersão no 
petróleo, concluímos que não ocorreu nenhuma alteração em sua superfície. 
 
Microdureza Vickers 
 
 Para fazer o teste de microdureza Vickers as pastilhas foram lixadas de 
modo que sua superfície estivesse suficientemente reflexiva. As amostras 
foram submetidas ao teste de microdureza através de um durômetro que  
aplicou uma carga de 500 gramas por um indentador em forma de pirâmide de 
diamante durante 10 segundos. Foram feitas 12 indentações na superfície 
lixada e descartadas as 4 mais discrepantes. Dos 8 resultados restantes foi 
feito uma média aritimética afim de obter a média da dureza das pastilhas. 
 Com os ensaios de microdureza Vicker’s de Ca2AlZrO5,5 sinterizadas foi 
possível determinar um  valor médio da dureza de 160 Kgf/ mm2 . Esse valor é 
considerado razoável em relação a outras cerâmicas de propriedades 
semelhantes já pesquisadas. 
 
 
Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 
 As figuras abaixo mostram os resultados obtidos através da análise do 
MEV. Apesar da homogeneidade de tamanho de partículas, as amostras 
apresentaram um aspecto poroso, o que contribui para a menor densificação 
dos compósitos cerâmicos. 
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  Fig. 4- Resultados obtidos do MEV a) Ampliação de 1000x . b) Ampliação 

2000x. c) Ampliação 3000x. d) Ampliação de 4000 x. 
 
EDS 
 Através da análise do EDS verificamos que os únicos componentes 
químicos que aparecem na amostra são os misturados inicialmente para obter 
o pó cerâmico. Ou seja, a amostra não sofreu contaminação em nenhum dos 
ensaios. 
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Fig. 5 – EDS da amostra Ca2AlZrO5,5 sinterizada a 1300ºC. 

 
CONCLUSÕES 
 
 Neste trabalho foi produzida e caracterizada a cerâmica Ca2AlZrO5,5. 
Suas  propriedades cristalinas foram caracterizadas através da difratometria de 
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raios-X, onde foi observado que nenhuma nova fase foi formada, ou seja, a 
amostra analisada apresentou uma característica monofásica de uma estrutura 
perovskita cúbica complexa. 
 A microscopia óptica da cerâmica Ca2AlZrO5,5 sinterizada a 1300 ºC 
apresentou uma boa homogeneidade microestrutural. E a análise após 60 dias 
de imersão no petróleo mostrou que não houve alteração na superfície da 
amostra. 
 Os resultados obtidos através da microscopia eletrônica de varredura 
mostraram muitos poros na amostra, o que pode inibir a melhora de suas 
propriedades mecânicas. 
 O uso do ligante P.V.A permitiu uma maior resistência verde do corpo 
cerâmico, garantindo a integridade da amostra até a sinterização além de evitar 
rachaduras após a sinterização.  
 A análise do EDS mostra que em nenhum dos ensaios a amostra foi 
contaminada. Os elementos presentes na amostra final são os mesmo 
utilizados para a obtenção do pó cerâmico. 
 Com os ensaios de microdureza Vickers  de  Ca2AlZrO5,5 sinterizadas a 
1300 ºC foi possível determinar uma dureza razoável em relação a outras 
cerâmicas de propriedades semelhantes já pesquisadas. 
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THE USAGE OF CERAMICS IN THE MANUFACTURE OF THE 
LINING OF TEMPERATURE SENSORS FOR THE OIL INDUSTRY  

 

ABSTRACT 

 
 

In the oil production, many types of sensors are used in order to monitor some 
important parameters such as temperature, pressure and flow. These sensors 
are subjected to harsh operating conditions. Therefore they must present an 
inert and stable behavior in these conditions. The temperature sensors that are 
more suited to the oil industry are the Temperature Detectors by Resistance 
(TDR), because they have high accuracy and wide temperature range. Usually 
these devices are built with metals as detectors of temperature by encapsulated 
resistance in inert ceramics. The main objective of this research is to produce 
new ceramics of a Ca2AlZrO5,5 cubic complex perovskite structure for the 
encapsulation of temperature sensors. The stoichiometric amounts of the 
constituent chemicals, with a high degree of purity, are homogenized, through a 
solid state reaction in a high energy ball mill. They are then compacted by 
uniaxial pressing and calcined at 1200°C for 24 hours. Soon after, the tablet is 
crushed giving place to a ceramic powder and the analysis of X-ray diffraction is 
performed. According to the sintering behavior of the ceramic powder, the 
microstructure and the homogeneity are studied by the Scanning Electron 
Microscopy. The results are presented in terms of the potential of this ceramic 
for applications as components of temperature sensors.  
 

 

 
Keywords: Ca2AlZrO5,5; temperature sensor; oil industry.   
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