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RESUMO 
Este estudo tem como objetivo avaliar o efeito da rampa de aquecimento sobre o 
tamanho dos cristalitos formados pós-tratamento térmico, para o CaO PA e para o 
Ca(OH)2 PA. Bem como avaliar qual dos produtos usados apresentou maior 
sensibilidade estrutural em função da rampa de aquecimento. O tratamento térmico 
do material foi feito utilizando um forno Mufla com rampa de aquecimento ajustável. 
As estruturas cristalinas do CaO e Ca(OH)2 pós tratamento térmico foram 
determinadas por meio da difração de raios-X(DRX). Os resultados do ensaio 
experimental foram analisados pelas metodologias estatísticas do software Statistic. 
Neste estudo foi considerado uma variável categórica a espécie química, uma variável 
quantitativa a rampa de aquecimento e como variável dependente foi avaliada o 
tamanho dos cristalitos. Pelo resultado da Anova todos os efeitos das variáveis foram 
estatisticamente significativos. Sendo a rampa de 5 oC/min mais eficiente na produção 
de cristalitos menores no tratamento térmico do CaO, enquanto que para o tratamento 
térmico do Ca(OH)2 a rampa mais eficiente foi de    20 oC/min. 
PALAVRAS-CHAVE:  catalisador, delineamento, interação, sinterização 

 
ESTIMATION  OF EFFECT  HEATING RAMPS ON THE FORMATI ON OF CALCIUM 

OXIDE CRYSTALLITES AND HYDROXIDE CALCIUM CRYSTALLIT ES 
 

ABSTRACT 
This study aims to evaluate the effect of the heating ramp on the size of crystallites 
produced after thermal treatment for pure CaO and pure Ca(OH)2. Furthermore it aims 
to evaluate which used product presented higher structural sensibility in function of the 
heating ramp. The thermal treatment of the material was made in a muffle furnace with 
adaptable heating ramp. The crystal structure of CaO and Ca(OH)2 after thermal 
treatment were determined by X-ray diffraction (XRD). The results of the experimental 
test were analyzed by the statistic methodologies of Statistic software. It was 
considered a categorical variable chemical species, a quantitative variable ramp 
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heating and as a dependent variable it was assessed the size of crystallites. By the 
result of Anova all the effects of the variables were statistically significant. Since the 
ramp of 5 °C/min was more efficient in producing sm aller crystallites to the thermal 
treatment of CaO, while to the thermal treatment of Ca(OH)2 the ramp more efficient 
was 20 °C/min. 
KEYWORDS: catalyst design, interaction, sintering 
 
 

INTRODUÇÃO 
 O tratamento térmico aplicado a vários produtos tem-se como finalidade a 
produção de catalisadores sólidos. Os efeitos da ação térmica podem resultar em 
estruturas com variadas características, dentre elas o aumento ou redução da área 
superficial específica, de certo catalisador. Entre os catalisadores sólidos básicos, o 
CaO é um dos catalisadores heterogêneo mais bem estudados. Quatro razões são 
responsáveis por isso: CaO tem alta  basicidade, menor solubilidade e fácil manuseio 
(YOOSUK et al., 2010). Outras razões além da elevada atividade catalítica, é a 
durabilidade, facilidade de separação do produto e reutilização do catalisador 
(KOUZU et al., 2008). 

Uma vantagem particular na catálise básica é que a força dos sítios básicos 
pode ser ajustada precisamente para uma reação específica (SELS et al., 2001). 
Óxidos alcalino-terrosos, tais como MgO, CaO, SrO, BaO, possuem fortes sítios 
básicos e uma das características dos óxidos de terras alcalinas, a alta capacidade 
para abstrair um H+ a partir de uma posição alílica na cadeia carbônica. Estes óxidos 
são ativos para vários tipos de reação (ONO, 2003). 

Portanto o óxido de cálcio tem sido usado como catalisador em variadas 
reações químicas, como a oxidação do metano (SIRIWARDANE, 1990), na reação de 
transesterificação para a produção de biocombustível (KAWASHIMA et al., 2009 ; 
YOOSUK et al., 2010; VIOLA et al., 2010;  SOARES et al., 2012; WITOON et al., 
2014)  como adsorventes destrutivos de produtos químicos e resíduos tóxicos 
(KOPER et al., 1997), (TANG et al., 2008). (WANG et al., 2010) relataram o uso de 
CaO como catalisador na reação de craqueamento térmico de ácidos carboxílico.  

O óxido de cálcio (CaO) pode ser obtido de variadas precursores orgânicos e 
inorgânicos, entre eles temos o hidróxido de cálcio Ca(OH)2. O hidróxido de cálcio tem 
inúmeras aplicações no cotidiano como em odontologia, construção cível e processos 
industriais (FAVA & SAUNDERS, 1999).  

Quando o hidróxido de cálcio é tratado termicamente, o resultado é a formação 
do CaO. Neste processo térmico, uma característica importante a ser observada é a 
variação da área superficial específica e porosidade. A área superficial específica está 
interligada à reatividade do CaO. IRABIEN et al., (1990) estudaram a variação da área 
superficial especifica por meio da desidratação do Ca(OH)2  na faixa de temperatura 
de 300 ºC a 750 oC. A partir destes resultados, concluiu-se que se faz  necessário 
analisar o aumento da área superficial especifica devido à desidratação do Ca(OH)2 e 
a diminuição da área de superfície devido a fenômenos de sinterização: Conforme o 
autor a área superficial do produto da decomposição térmica do Ca(OH)2 reduz por 
meio da sinterização causada pelo aumento da temperatura e pelo tempo de 
tratamento térmico, vale salientar também que entre 400 ºC e 500oC o CaO obtido da 
desidratação apresentou área superficial máxima entorno de 45 m2/g.  

ZHU et al., (2011) também avaliaram a sinterização das partículas CaO em 
função da temperatura. Com os resultados da DRX e o uso da fórmula de Scherrer os 
pesquisadores observaram o crescimento dos cristais de CaO e sendo possível 
construir um modelo para o crescimento das partículas. A sinterização esta ligada 
diretamente com a calcinação (SUN et al., 2007) e a rampa de aquecimento (HOYOS 
et al., 2013). 

A redução da área superficial específica pode estar associada com a 
sinterização podendo ocorrer a formação de cristais maiores ao final de um 
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tratamento térmico (ZHU et al., 2011). Isto também pode lavar à redução dos sítios 
ativos (CHO et al., 2009). Assim a determinação do tamanho do cristalito pós-
tratamento térmico pode tornar-se um indicativo de possíveis variações sofridas pela 
área superficial específica da material catalítico em estudo.  

Em um processo de obtenção de catalisadores, a redução da área superficial 
especifica não é interessante, visto que o material catalítico resultante terá menor 
quantidade de sítios disponíveis resultando em reduzido potencial de atividade.   
Assim o presente trabalho tem como objetivo verificar a influência da rampa de 
aquecimento sobre as estruturas cristalinas formadas após a calcinação do CaO PA e 
do Ca(OH)2 PA. Bem como avaliar qual dos produtos usados apresentou maior 
sensibilidade estrutural em função da rampa de aquecimento. 

Diante disto, foi elaborado um estudo aplicando um delineamento experimental 
e os resultados foram analisados por meio das metodologias estatísticas de análise 
do software Statistic. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
O delineamento experimental é composto por uma variável quantitativa com 

três níveis e duas variáveis categóricas. A variável quantitativa usada foi a rampa de 
aquecimento e as variáveis categóricas ou os produtos avaliados foram o óxido de 
cálcio (CaO) e hidróxido de cálcio (Ca(OH)2). Tendo, como variável dependente ou 
variável resposta,  o tamanho dos cristalitos formados após a calcinação. 

O tratamento térmico do material foi feito utilizando um forno Mufla com rampa 
de aquecimento ajustável. As amostras de óxido de cálcio (CaO) e do hidróxido de 
cálcio (Ca(OH)2), foram colocadas em cadinhos de porcelana e calcinadas nas 
condições descritas na Tabela 1.  

 
TABELA 1 -  Condições do experimento. 

Variáveis 
categóricas 

Constantes Variável 
independente 

Espécie Temp (oC) Tempo(h) Rampa (oC/min.) 

 
Catalisador    
resultante 

CaO 400 4  2 CP38 
CaO 400 4  5 CP39 
CaO 400 4  20 CP40 

Ca(OH)2 400 4  2 CP41 
Ca(OH)2 400 4  5 CP42 
Ca(OH)2 400 4  20 CP43 

 
As estruturas cristalinas dos catalisadores produzidos foram determinadas por 

meio da difração de raios-X(DRX) nas seguintes condições: radiação CuKα 40kV, 30 
mA λ=1,54, intervalo de varredura (2θ) 10 a 70o, velocidade de varredura em 
1oC/minuto. Também por meio da DRX determinou-se o tamanho dos cristalitos. 
Foram feitas triplicatas analíticas para cada tratamento.  Os dados obtidos foram 
analisados por meio da ferramenta GLM (modelo linear geral) do software Statistic. 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 As estruturas cristalinas formadas ao final do tratamento térmico podem ser 

visualizadas na Figura 1, nos itens (a), (b), (c), (d), (e), (f). 
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(a) (b) 

  
(c) (d) 

  
(e) (f) 

FIGURA  1 - Difratogramas dos Catalisadores. 

Como pode ser observado nos difratogramas representados nos itens 
(a),(b),(c),(d),(e),(f) da Figura 1, as diferenças das intensidades dos picos formados 
dos catalisadores CP38, CP39,CP40,CP41,CP42,CP43, ocorrem em função da 
variável categórica e da variável quantitativa, conforme descritas na Tabela1, o que   
resultou as variações no tamanho dos cristais. 
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Análise estatística 
 

Pelo resultado da anova apresentado na Tabela 2, conclui-se que todos os 
efeitos das variáveis em estudo bem como a interação entre elas, são 
estatisticamente significativos, pois analisando o p-valor percebe-se que é menor do 
que 0,05 o nível de significância utilizado. 

 
TABELA 2 – Anova. 

 Soma 
Quadrática 

SQ 

Graus de 
Liberdade 

DF 

Média 
Quadrática 

MQ 
F p 

Intercepto 1840833 1 1840833 3282 0 
Produto 150938 1 150938 269 0 
Rampa 7806 2 3903 6,9 0,009849 

Produto*Rampa  5029 2 2514 4,48 0,035144 
Erro 6730 12 561   

 
Conforme pode ser visualizado no gráfico das medias marginais representado 

pela Figura 2, a falta de paralelismo das curvas do gráfico demonstra que o efeito de 
interação é significativo e as barras verticais representam intervalos de confiança de 
0,95. 

 
 

FIGURA 2 - Gráfico das medias marginais. 
 

A Figura 2 apresenta as curvas das estimativas dos efeitos de interação das 
rampas de aquecimentos com o óxido de cálcio (CaO) e o hidróxido de cálcio 
(Ca(OH)2), sobre o tamanho dos cristalitos(variável resposta). Como pode ser 
observado vemos que o CaO apresenta uma tendência a sensibilidade estrutural em 
função da rampa de aquecimento.Por outro lado o Ca(OH)2 apresentou pouca 
sensibilidade estrutural diante da rampa de aquecimento. Ou seja, a rampa de 
aquecimento nos valores usados no tratamento térmico  foi mais significativa sobre 
formação dos cristais de CaO. 
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Análise da normalidade dos resíduos 
A normalidade dos resíduos foi avaliada pelas Figuras 3 e 4 e pelo teste de 

Shapiro-Wilk. Conforme os resultados os resíduos apresentaram uma tendência a 
normalidade. 

 
FIGURA 3 - Gráfico da probabilidade normal dos resíduos. 

  
Conforme o gráfico representado pela Figura 3 pode-se dizer que os resíduos 

seguem uma distribuição normal. Desta mesma forma por meio da Figura 4, podemos 
avaliar o comportamento dos resíduos.  

 

 
FIGURA 4 - Gráfico do padrão de comportamento dos resíduos. 

Conforme a Figura 4 observa-se que não existe padrão de  comportamento, 
podendo-se concluir que a variância dos erros é constante. Os resultados dos testes 
gráficos de normalidade dos dados acima foram confirmados pelo teste de Shapiro-
Wilk. Conforme o teste, pode ser observado que o Wcal >Wα (0,9529>0,897) e o p-
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valor é maior que o nível de significância (α) (p > 0,05). Assim o teste Shapiro-Wilk 
indicou que os dados em estudo apresentaram distribuição normal. Isto também pode 
ser observado na Figura 5, em que a distribuição residual está em torno do ponto 
central. 

 
FIGURA 5 - Histograma da distribuição dos resíduos.  

  
CONCLUSÕES 

Conforme os resultados obtidos, foi verificado que a variável rampa de 
aquecimento influenciou de modo significativo a formação do tamanho dos cristalitos 
no tratamento térmico do CaO   e do Ca(OH)2. No tratamento térmico do CaO  a 
variável independente  apresentou influência significativa  na formação dos cristalitos. 
Sendo que a formação de cristais menores ocorreu na rampa de 5 oC/min.  

Para o tratamento térmico do Ca(OH)2 as rampas de aquecimento nos valores 
aplicados  não apresentaram influência expressiva sobre a formação dos cristalitos. 
Porém a produção de cristais menores foi proporcional a variação da rampa. De modo 
geral o CaO formado pelo sistema cristalino cúbico é mais sensível a variação da 
rampa de aquecimento do que o Ca(OH)2 formado pelo sistema cristalino hexagonal.  

Por meio da análise estatística, foi verificado que todos os efeitos das variáveis 
em estudo, bem como também a interação entre elas, são estatisticamente 
significativos e a normalidade dos resíduos foi assegurada pelo teste de Shapiro-wilk.    

Estes resultados são interessantes visto que, em sistemas catalíticos formados 
por partículas menores, podem favorecer a obtenção de catalisadores com área 
superficial específica maiores, podendo promover uma atividade catalítica mais 
intensa. Isto também pode ser importante quando se deseja produzir catalisadores 
suportados. Partículas menores promovem maior dispersão da fase ativa sobre o 
suporte, ou seja, a distribuição do elemento de interesse a ser suportado será mais 
homogênea. Podendo propiciar a obtenção de catalisadores com alto desempenho.  
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