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 O revestimento interno de tubulações metálicas por materiais vitrocerâmicos tem se tornado, tanto na
indústria  química  quanto  na  de  mineração,  prática  cada  vez  mais  usual,  uma  vez  que  esse  tipo  de
material cerâmico apresenta boa resistência ao ataque químico e à abrasão. Um modo para se avaliar de
forma rápida  a  resistência  ao  ataque químico  de  materiais  cerâmicos  homogêneos  é  medir  a  perda  de
massa em amostras em forma de pó provocada pelo tratamento com soluções alcalinas e/ou ácidas.  Para
tanto,  este  trabalho  tem  como  propósito  desenvolver  e  validar  um  método  de  ataque  químico  em
materiais cerâmicos cristalinos que possa ser aplicado para materiais vitrocerâmicos. Inicialmente como
material  de  referência,  dado  sua  homogeneidade  microestrutural  e  química,  amostras  de  quartzo  em
forma de pó foram avaliadas. Foram realizados quatro (04) ensaios. Em cada um deles aproximadamente
1,000 g do pó de quartzo, com distribuição do tamanho de partículas controlado, foi adicionado em 50,0
ml  de  solução  20%  p/p  de  NaOH.  As  suspensões  obtidas  permaneceram  por  1  hora  em  banho  de
ultrassom. Posteriormente as suspensões foram filtradas a vácuo e o material retido no filtro, depois de
seco  a  110°C  por  24  horas  em estufa  climatizada,  foi  pesado  em balança  analítica  de  resolução  de  0,
00001 g  para  se  determinar  a  perda  de  massa  provocada pelo  tratamento  com a  solução  alcalina.  Em
três  dos  ensaios  realizados  foi  observada  perda  de  massa  de  0,140%,  resultando  num  desvio  padrão
experimental da média de 3,756x10-3. Porém para um dos ensaios, realizado nas mesmas condições, a
perda  de  massa  foi  de  0,252%.  Essa  maior  perda  de  massa  para  somente  um  dos  ensaios  está
possivelmente  relacionada  com  o  sistema  de  filtração,  onde  parte  da  amostra  aderiu  nas  paredes  do
recipiente deste sistema, não sendo possível sua coleta para pesagem. O método se mostrou rápido para
ser realizado (em média os resultados são obtidos em 24h) e vai requerer um número maior de testes e
ajustes no procedimento para sua validação e uso em materiais com microestrutura heterogênea como
os vitrocerâmicos.
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