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RESUMO 

 

(Martins, B.F.) Aerogéis de hidroxipropil metilcelulose: Síntese, caracterização e 

aplicação como adsorventes para 17α-etinilestradiol. 2017. 110p. Dissertação 

Mestrado - Programa de Pós-Graduação em Química. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Aerogéis de hidroxipropil metilcelulose (HPMC) com diferentes graus de substituição 

por grupos metila (DS) e hidroxipropila (MS) foram preparados por liofilização 

utilizando diferentes ácidos como agentes de reticulação, a saber: ácido cítrico, ácido 

oxálico e ácido tereftálico. Nanocristais de celulose bacteriana (BCN) neutros e 

negativamente carregados foram utilizados como carga de reforço nas concentrações 

de 5% (m/m) e 15% (m/m) em relação à massa da matriz. Os resultados indicaram 

que HPMCs com menores valores de DS e maiores valores de MS resultam em 

aerogéis com maior eficiência na reticulação. Além disso, agentes de reticulação 

insolúveis em água minimizaram a capacidade de reticulação, enquanto agentes de 

reticulação com uma maior quantidade de grupos funcionais ácidos aumentaram a 

probabilidade e a eficiência da reação de reticulação das cadeias de HPMC. Os 

aerogéis apresentaram alta estabilidade em água, solventes orgânicos e meio ácido, 

além de apresentar resiliência quanto à deformação em meio aquoso. Os aerogéis 

apresentaram porosidade de ~98%, densidade média variando de 0,021 à 0,026 (± 

0,002) g.cm-3, módulo de Young variando de 101 à 150 (± 19) kPa e capacidade média 

de absorção de água de 18 g de água/g de aerogel. A adição de carga de reforço 

resultou em um aumento de até 13% na densidade aparente do aerogel e um aumento 

médio de 20% no módulo de Young dos materiais. A morfologia dos poros dos 

aerogéis sintetizados é irregular, com ampla faixa de distribuição de tamanho de 

poros, podendo variar cerca de 5 µm a 500 µm. Nos aerogéis reforçados, as BCNs 

encontram-se preferencialmente no interior das paredes dos aerogéis, onde o reforço 

mecânico é mais eficiente. Isotermas de adsorção de 17 α – etinilestradiol (EE) foram 

realizadas, resultando em capacidades de remoção de até 90%, com possibilidade de 

reciclo. As isotermas indicam que a matriz HPMC J5MS possui maior afinidade para 

adsorção de EE e que a adição de BCNs aumenta a afinidade das moléculas pelo 

substrato. As isotermas foram melhor ajustadas com o modelo de Freundlich, 

indicando que a adição de 5% de BCNs aumenta a capacidade de adsorção do 

aerogel, enquanto a adição de 15% de BCNs provoca uma diminuição nesta 

propriedade. 

 

Palavras-chave:  aerogéis, hidroxipropil metilcelulose, 17 α-etinilestradiol, adsorção, 

poluentes orgânicos, nanocristais de celulose. 



 

 

ABSTRACT 

 

(Martins, B.F) Hydroxypropyl methylcellulose based aerogels: Synthesis, 

characterization and application as adsorbents for 17α-ethinyl estradiol. 2017. 

110p. Master Thesis - Graduate Program in Chemistry. Instituto de Química, 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

Aerogels of Hydroxypropyl methylcellulose (HPMC), with different degrees of 

substitution for methyl groups (MS) and hydroxypropyl groups (DS) were prepared by 

freeze-drying. The HPMCs were combined with three organic acids as crosslinking 

agents: citric acid, oxalic acid and terephthalic acid. Bacterial cellulose nanocrystals 

(BCN) neutral and negatively charged were used as reinforcement particles from 5% 

to 15% m/m in relation to the polymer mass. The results indicated that HPMC with 

lower DS and higher MS levels result in aerogels with higher crosslink efficiency. 

Besides that, crosslinking agents that are water insoluble minimized the crosslinking 

capacity, while crosslinking agents with more functional acid groups presented higher 

probability and efficiency in the crosslinking reaction. The aerogels presented high 

stability in water, organic solvents and acid media, and presented mechanical 

resilience in aqueous media. The resulting aerogels presented porosity of ~98%, 

average density of 0.021 to 0.026 (± 0.002) g.cm-3, Young modulus of 101 to 150 (± 

19) kPa and an average capacity of water absorption of 18 g of water/g of aerogel. The 

addition of reinforcement particles resulted in an increase in density up to 13% and an 

average increase in the Young modulus of 20%. The morphology of the aerogels was 

irregular, with a wide pore size distribution, varying between de 5 µm a 500 µm. In the 

reinforced aerogels, the BCNs were found preferably inside the aerogel’s walls, were 

the mechanical reinforcement is more efficient. Adsorption isotherms of 17 α – ethinyl 

estradiol (EE) revealed removal capacity up to 90% and possibility of adsorbent 

recycling. The isotherms indicated that the HPMC J5MS has higher affinity for EE 

molecules and that the use of BCNs increases aerogel’s affinity.  The isotherms were 

well fitted with the Freundlich model, indicating that the addition of 5% BCN increases 

the adsorption capacity of the aerogels, while the addition of 15 % BCN results in a 

decrease in this property. 

 

 

Keywords:  aerogels, hydroxypropyl methylcellulose, 17 α-ethinyl estradiol, 

adsorption, organic pollutants, cellulose nanocrystals. 
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1. Introdução 

 

1.1. Aerogéis 

 

Aerogéis são uma importante classe de materiais sólidos de alta porosidade, 

grande área superficial e baixa densidade. Tais materiais destacam-se entre os 

materiais porosos por apresentarem valores de até 99,8% de seu volume em fase 

gasosa (usualmente ar) preenchendo seus poros ou redes tridimensionais (Husing & 

Schubert, 1998). Em 1992, Tillotson e colaboradores reportaram aerogéis de sílica 

com densidade mínima de 0,003 g.cm-3, aproximadamente três vezes a densidade do 

ar (Tillotson & Hrubesh, 1992). Trabalhos com aerogéis de grafeno com área 

superficial de até 1,019 .10-3 km2/g foram registrados em 2014 (Qian, et al., 2014), e 

trabalhos com aerogéis de carvão ativado com área superficial de até 2,119 .10-3 

km2/g foram registrados em 2013 (Liu, et al., 2013).  

A alta razão área superficial/volume dos aerogéis resultam em alta aplicabilidade 

tecnológica, desde construção civil até eletroeletrônica, devido à propriedades físico-

químicas únicas como baixa condutividade térmica e capacidade de isolamento 

acústico (Husing & Schubert, 1998). Aerogéis de grafeno com condutividade térmica 

tão baixa quanto 0,0327 W/(m.K) foram reportados por Yue e colaboradores (Yue, et 

al., 2017). Aerogéis de sílica e de compostos orgânicos podem atingir condutividade 

térmica tão baixa quanto 0,012 W/(m.K), valor que representa aproximadamente 

metade da condutividade térmica de espumas de poliuretanos (Cuce, et al., 2014).  

Tais propriedades constituem um material ideal para aplicações de adsorção (Li, 

et al., 2016), ( Yu, et al., 2017), estocagem de moléculas gasosas (Singh, et al., 2016), 
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(Tian, et al., 2010), confecção de isolantes térmicos (Yue, et al., 2017), (Cuce, et al., 

2014), (Gao, et al., 2014), de capacitores (Liu, et al., 2013), (Zhang, et al., 2006), ( Yu, 

et al., 2017), de sensores de gás e de compostos orgânicos voláteis (Qi, et al., 2015), 

além de poder ser utilizado como substrato para catalisadores (Zhu, et al., 2013). 

Tipicamente, aerogéis são produzidos a partir de um sistema gel, um sistema semi-

sólido formado por uma fase estruturada tridimensionalmente que retém a fase líquida 

em seus interstícios (Hiratsuka, et al., 1995). 

A formação do aerogel ocorre com a retirada do líquido com o auxílio de técnicas 

especiais de secagem que visam manter intacta a estrutura da rede sólida (Figura 1), 

ou evitar ao máximo a contração do volume do gel.  Os desafios envolvidos na 

secagem do gel decorrem da alta pressão capilar (até 10 MPa) gerada durante a 

evaporação devido à presença de poros pequenos, sustentados por um esqueleto 

sólido em baixa concentração e apenas parcialmente interconectado que provê 

apenas baixos módulos de compressão (Dilamian, 2015). 

O uso de fluidos supercríticos é a forma mais utilizada para remoção do líquido 

(Gavillon & Budtova, 2008), entretanto, outros métodos de secagem podem ser 

utilizados como congelamento do gel seguido de sublimação a vácuo do solvente 

(freeze-drying) (He, et al., 2015) ou o congelamento do gel seguido pela troca do 

solvente por um não solvente antes da secagem (Ming-Hua, et al., 2004). 

 
Figura 1. Processo de obtenção de um aerogel – A estrutura da rede é mantida após a 

retirada do líquido. (Husing & Schubert, 1998) 
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O uso de fluidos supercríticos para a secagem usualmente ocorre com uma troca 

inicial de solvente (água por acetona ou etanol) seguida da troca por CO2 em 

condições supercríticas (Job, et al., 2005). Tal método é eficiente na preservação da 

estrutura do gel durante a secagem devido à redução dos efeitos da tensão interfacial. 

Entretanto, a secagem com o uso de fluidos supercríticos requer equipamentos de 

alto custo, alta demanda energética e condições de alta pressão (Leventis, et al., 

2005). 

O método de secagem por troca de solvente ocorre com o congelamento do gel, 

seguido da troca de um solvente por um não-solvente em temperatura abaixo da 

temperatura de fusão da solução polimérica antes da secagem. (Sehaqui , et al., 

2011). Em alguns casos a troca de solventes é realizada a fim de reduzir as forças 

capilares responsáveis pela destruição da estrutura dos poros, e o solvente é 

evaporado em condições ambientes. O material formado por este método é 

denominado Xerogel (Job, et al., 2005).   

Comparado aos métodos mencionados acima, o processo freeze-drying pode ser 

considerado o método mais simples e possui a vantagem da realização da secagem 

em um único estágio, sem a necessidade de uso adicional de solventes. Como o 

solvente é removido por sublimação, o efeito negativo da pressão capilar pode ser 

negligenciado (Pan, et al., 2017). 

Alguns autores fazem diferenciação na nomenclatura de aerogéis formados pelo 

método freeze-drying, chamando-os de cryogel, mantendo a nomenclatura aerogel 

apenas para aerogéis formados pelo método de secagem com fluidos supercríticos 

(Job, et al., 2005). Esta diferenciação não será utilizada neste trabalho, sendo ambos 

chamados de aerogel. 
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Aerogéis de celulose produzidos com método de secagem de fluidos supercríticos, 

freeze-drying e troca de solvente seguida de evaporação em condições ambientes 

apresentaram contração de volume de 8,5-19%, 41% e 89-93%, respectivamente  

(Ganesan, et al., 2016).  

Os materiais mais utilizados na confecção de aerogéis são óxidos inorgânicos 

(Cheng, et al., 2016 ), polímeros orgânicos (Chena, et al., 2014) e compostos de 

carbono (Li, et al., 2015). Dentre os polímeros orgânicos, destacam-se os aerogéis 

produzidos a partir de polímeros naturais, como lignina (Chen, et al., 2016), amido 

(Ubeyitogullari & N. Ciftci, 2016), pectina (White, et al., 2010), alginato (Mehling, et al., 

2009), ágar (Robitzer, et al., 2011)  e celulose e seus derivados (Schestakow, et al., 

2016). Aerogéis de celulose e derivados, além de possuírem alto teor de conteúdo 

renovável, apresentam alto nível de biocompatibilidade (Schestakow, et al., 2016). 

Aerogéis biocompatíveis são objetos de diversos estudos, principalmente devido às 

suas potenciais aplicações na produção de próteses porosas servindo como veículo 

para transplantes de células cultivadas e modelos para a regeneração guiada de 

tecidos (Ming-Hua, et al., 2004). 

 

1.2. Derivados de Celulose: Síntese e propriedades  

 

Celulose é um polissacarídeo de unidades de β-glucose com fórmula empírica 

C6H12O6. A celulose é o principal constituinte de madeira, papel e algodão e pode ser 

produzida por reação de condensação de unidades de glucose, com perda de uma 

molécula de água para cada ligação entre as unidades (Feller & Wilt, 1990).  As 

ligações que unem as unidades são chamadas de ligações β-1,4-D-glicosídicas 
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unindo o carbono 1 de uma molécula com o carbono 4 da molécula seguinte (Figura 

2). 

  
Figura 2. Representação da unidade repetitiva da celulose: celobiose. 

 

A estrutura da celulose trata-se, mais precisamente, de um polímero de celobiose 

(unidade repetitiva da celulose representada entre parênteses) – composto formado 

por duas unidades de anidroglicose (AGU, do inglês anhydroglucose unit) possuindo 

orientação alternada com relação à ponte de oxigênio entre as unidades.  

O grau de polimerização da celulose (DP, do inglês degree of polymerization) é 

comumente designado como o número de AGUs na cadeia polimérica (Feller & Wilt, 

1990). A celulose diferencia-se do amido devido à orientação da ligação, que possui 

configuração α no amido (a orientação das AGUs não é alternada). 

A celulose é utilizada como matéria prima para uma série de reações que 

modificam a estrutura do polímero e, portanto, permitem a modificação de suas 

propriedades. Uma classe importante de derivados de celulose são os éteres de 

celulose, amplamente utilizados para modificações reológicas de produtos 

alimentícios (Schmidt, et al., 2003), formação de filmes (Luner & Oh, 2001),  (Osorio, 

et al., 2011), como agentes de retenção de água (Brumaud, et al., 2013), 

emulsificantes (Morrison & Campbell, 1949) e etc.  

Quando comparados à celulose (DP entre 1000-2000), os éteres de celulose 

apresentam menores valores de DP (50-400) (Feller & Wilt, 1990). A diminuição do 
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DP da celulose ocorre parcialmente de forma proposital com o uso de agentes 

oxidantes a fim de produzir éteres de celulose com viscosidades diferentes. 

Diferentemente da celulose, a maioria dos éteres de celulose é solúvel em água, 

provocando grandes alterações reológicas nas composições em que são adicionados, 

mesmo que em pequenas concentrações (Goncalves, et al., 2015).  

Éteres de celulose são tipicamente preparados (Figura 3) pela adição de hidróxido 

de sódio à celulose, que atua desfazendo a estrutura cristalina da celulose, 

enfraquecendo as ligações de hidrogênio entre as cadeias do polímero e tornando-as 

disponíveis para a reação. Além de desfazer a estrutura cristalina da celulose e 

aumentar a área disponível para a reação, o hidróxido de sódio reage com as 

hidroxilas da estrutura da celulose, desprotonando-as e tornando-as nucleófilos que 

participarão da reação de substituição nucleofílica com cloretos de alquila. Este 

processo de síntese gera um conteúdo inorgânico residual (cinzas) nos éteres de 

celulose (máx de 3,0% para linha Methocel da The Dow Chemical Company, por 

exemplo), devido à formação de cloreto de sódio.  

Em seguida, faz-se adição do agente de eterificação, que são geralmente óxidos 

orgânicos (como óxido de propileno) ou cloretos de alquila (como cloreto de metila).  

O uso de óxidos orgânicos resulta na adição de grupos hidroxilas disponíveis na 

cadeia da HPMC e, portanto, na formação de hidroxialquilcelulose (como 

hidroxipropilcelulose), enquanto o uso de cloretos de alquila resultam na formação de 

alquilcelulose (como metilcelulose) (Feller & Wilt, 1990).  
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Figura 3. Síntese de éteres de celulose onde R representa o grupo anidroglicose e R’ 

representa H ou CH3. (Feller & Wilt, 1990). (1) Adição de NaOH; (2) Reação com cloreto 
de alquila para produção de alquilcelulose e (3) Reação com epóxido para produção 

de hidroxialquilcelulose (reação catalisada por NaOH) 

 

A síntese de éteres de celulose com uso de epóxidos utiliza hidróxido de sódio 

apenas em quantidades catalíticas para dar início à reação. A reação ocorre via SN2 

e, quando epóxidos com mais de três carbonos são utilizados, o ataque do nucleófilo 

ocorre preferencialmente no carbono menos impedido estericamente (Figura 4). 

 

Figura 4. Mecanismo da reação de síntese de éteres de celulose com uso de epóxidos 
onde R representa o grupo anidroglicose. 

 

A combinação dos dois agentes de eterificação também pode ser utilizada, sendo 

adicionados juntos ou consecutivamente para a produção de éteres mistos como 

hidroxipropil metilcelulose (HPMC), representada na Figura 5. A natureza do produto 

resultante depende da razão molar dos dois agentes de eterificação e das condições 

de adição.  

 
Figura 5. Representação da estrutura de uma HPMC. DS: 1.0 e MS: 1.0 
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De forma geral, o agente de eterificação é adicionado em excesso devido a 

formação de subprodutos durante a síntese (Feller & Wilt, 1990). Os principais 

subprodutos da produção de HPMCs são metanol, dimetil éter, propileno glicol e seus 

polímeros. As condições industriais de síntese de HPMCs visam à minimização da 

formação dos subprodutos. 

As HPMCs possuem características anfifílicas, uma vez que as hidroxipropilas são 

grupos hidrofílicos e as metilas são grupos hidrofóbicos. Tais características fazem 

com que as HPMCs sejam amplamente utilizadas pela indústria como espessantes, 

emulsificantes, adesivos, entre outros (Fyfe & Blazek, 1997). Uma das principais 

aplicações de HPMCs é na formulação de medicamentos, uma vez que, quando 

exposto à agua, este polímero forma um gel ao redor do comprimido do medicamento 

que limita a dissolução do princípio ativo, permitindo a liberação controlada da droga 

no organismo (Fyfe & Blazek, 1997), (Gafourian, et al., 2007). 

A reação de eterificação da celulose provoca a substituição dos grupos hidroxila 

da cadeia polimérica pelo agente de eterificação. Com relação à substituição, a 

descrição das HPMCs envolve o uso de parâmetros denominados grau de 

substituição (DS, do inglês Degree of Substitution) para classificar o número de 

metilas inseridas na molécula por AGU e Grau de Substituição Molar (MS, do inglês 

Molar Degree of Substitution) para descrever o número de grupos hidroxipropila 

inseridos por AGU  (Marani, 2015)  (Feller & Wilt, 1990).  

Cada AGU possui duas hidroxilas ligadas a carbonos secundários e uma ligada a 

um carbono primário, portanto, o valor máximo de DS é três, quando todas as 

hidroxilas foram substituídas. Os valores de MS, entretanto, podem ser maiores que 

três, uma vez que a utilização de epóxidos na reação de eterificação resulta na adição 
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de grupos hidroxilas disponíveis (Figura 3 - Reação 3) que por sua vez podem reagir 

com o agente de eterificação, possibilitando que cada uma das três hidroxilas iniciais 

da unidade de AGU seja substituída por mais de uma molécula do agente de 

eterificação (Figura 6).  

 
 Figura 6. Estrutura da Hidroxietilcelulose MS: 2,5   

 

Os valores de DS e MS podem ser calculados a partir da determinação 

experimental do percentual de grupos metila e hidroxipropila na HPMC e com o auxílio 

das equações 1 e 2 (Marani, 2015). 

Equação 1. 𝐃𝐒 =
𝐧𝐌𝐞𝐎

𝐧𝐀𝐆𝐔
=

%𝐌𝐞𝐎

𝐌𝐌𝐌𝐞𝐎

𝟏𝟎𝟎−[
%𝐇𝐏𝐎

𝐌𝐌𝐇𝐏𝐎
×(𝐌𝐌𝐇𝐏𝐀𝐆𝐔−𝐌𝐌𝐀𝐆𝐔)+

%𝐌𝐞𝐎
𝐌𝐌𝐌𝐞𝐎

×(𝐌𝐌𝐌𝐞𝐀𝐆𝐔−𝐌𝐌𝐀𝐆𝐔)]

𝐌𝐌𝐀𝐆𝐔

               

Equação 2. 𝐌𝐒 =
𝐧𝐇𝐏𝐎

𝐧𝐀𝐆𝐔
=

%𝐇𝐏𝐎

𝐌𝐌𝐇𝐏𝐎

𝟏𝟎𝟎−[
%𝐇𝐏𝐎

𝐌𝐌𝐇𝐏𝐎
×(𝐌𝐌𝐇𝐏𝐀𝐆𝐔−𝐌𝐌𝐀𝐆𝐔)+

%𝐌𝐞𝐎
𝐌𝐌𝐌𝐞𝐎

×(𝐌𝐌𝐌𝐞𝐀𝐆𝐔−𝐌𝐌𝐀𝐆𝐔)]

𝐌𝐌𝐀𝐆𝐔

               

Onde nx representa o número de mols de x, MMx representa a massa molar de x e 

%x representa a porcentagem em massa de x. MeO, HPO, HPAGU e MeAGU 

representam os grupos metoxil, hidroxipropil, AGU hidroxipropilada e AGU metilada, 

respectivamente. 
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As equações Equação 1 e Equação 2 e podem ser simplificadas com a utilização 

dos valores de massas molares dos grupos (Marani, 2015):  

Equação 3.       𝐃𝐒 =
%𝐌𝐞𝐎

𝟑𝟏
×

𝟏𝟔𝟐

𝟏𝟎𝟎−(
%𝐇𝐏𝐎

𝟏,𝟐𝟗
+%𝐌𝐞𝐎×𝟎,𝟒𝟓)

                    

Equação 4.      𝐌𝐒 =
%𝐇𝐏𝐎

𝟕𝟓
×

𝟏𝟔𝟐

𝟏𝟎𝟎−(
%𝐇𝐏𝐎

𝟏,𝟐𝟗
+%𝐌𝐞𝐎×𝟎,𝟒𝟓)

           

A técnica mais utilizada para determinação do percentual de grupos metila e 

hidroxipropila em HPMCs é a reação com iodeto de potássio, seguida de 

cromatografia dos compostos livres (Greiderer, et al., 2011), (Marani, 2015). 

Os valores de DS e MS, o comprimento da cadeia, entre outras propriedades, 

afetam as propriedades do polímero, como sua solubilidade em água, permeabilidade 

e propriedades mecânicas (Osorio, et al., 2011). Quanto maior o DS, mais hidrofóbico 

é o polímero, e quanto maior é o MS hidroxipropil, mais hidrofílico é o polímero, devido 

à contribuição dos grupos hidroxila disponíveis do grupo hidroxipropil. 

 

1.3. Aerogéis de celulose e derivados 

 

Aerogéis de celulose são pioneiros dentre os aerogéis orgânicos, sendo 

subsequentes aos desenvolvimentos dos aerogéis inorgânicos à base de sílica 

(Kistler, 1932). Eles apresentam baixa densidade, estrutura macroporosa com poros 

abertos e alta área superficial, que, combinados com a alta abundância, 

biocompatibilidade, estabilidade térmica e química e conteúdo renovável da matriz 

polimérica fazem com que os aerogéis de celulose e derivados se destaquem dentre 

outros aerogéis orgânicos (Shurong, et al., 2014). 



28 
 

 
 

Um dos grandes desafios relacionados à síntese de aerogéis de celulose encontra-

se no alto nível de cristalinidade da matriz polimérica e de ligações de hidrogênio entre 

as cadeias, resultando em um polímero insolúvel em água, sendo necessário o uso 

de solventes ou adição de base para solubilização do polímero (Wan & Li, 2015) 

(Gavillon & Budtova, 2008). Neste sentido, a utilização de derivados de celulose 

solúveis em água possibilita a síntese de aerogéis em meios aquosos em pH neutro. 

Aerogéis de celulose usualmente não excedem a concentração de 10% em massa 

em solução, devido à natureza dos aerogéis de possuírem baixo conteúdo de sólidos 

(Schestakow, et al., 2016), o limite de solubilidade do polímero e viscosidade da 

solução resultante. 

As propriedades físicas dos aerogéis dependem dos materiais utilizados, método 

de preparação, concentração da fase estruturada e presença de partículas de reforço 

(Siqueira, et al., 2010). A fim de melhorar as propriedades mecânicas e físico-químicas 

do material, a celulose e seus derivados podem ser utilizados em combinação com 

diversos materiais como sílica  (Feng, et al., 2016) (Wong, et al., 2015), alumina (He, 

et al., 2015), outras resinas poliméricas (Pircher , et al., 2014 ), óxido de grafeno 

(Caichao Wan, 2016) e nanotubos de carbono (Qi, et al., 2015) para preparação de 

aerogéis compósitos.  

Nanocristais de celulose (CNC, do inglês cellulose nanocrystals) (Yang & 

Cranston, 2014) (Yang , et al., 2015) e nanofibras de celulose (CNF, do inglês cellulose 

nanofibers) (Pääkkö, et al., 2008) também podem ser utilizados para a síntese de 

aerogéis. CNCs podem ser produzidos por métodos mecânicos, enzimáticos e 

químicos como hidrólise ácida da celulose, (Pirich, et al., 2015) e representam também 

uma importante classe de materiais para serem utilizados como partículas de reforço 
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(Postek , et al., 2013). O módulo de Young médio de CNCs já reportados na literatura 

é cerca de 130 GPa (Dufresne, 2013), enquanto que, para fibras de vidro, por 

exemplo, este valor é da ordem de 70 GPa. 

CNCs e CNFs foram usados como partículas de reforço em aerogéis de fibras de 

celulose, possibilitando a formação de estruturas mesoporosas e nanoporosas 

(Seantier, et al., 2016). Chen e colaboradores reportaram a síntese de aerogéis de 

carboximetilcelulose reforçada com CNFs, apresentando módulo de compressão de 

até 10 MPa (Chen, et al., 2016).  

Há vários estudos relacionados à síntese e aplicação de aerogéis de celulose, 

provenientes principalmente de origem vegetal (Innerlohinger, et al., 2006) e 

bacteriana (Liebner, et al., 2010)  (Ulker & Erkey, 2014) (Liang, et al., 2015), entretanto 

a literatura ainda é escassa ao descrever aerogéis de derivados de celulose. Dentre 

os derivados de celulose já reportados para a síntese de aerogéis encontram-se o 

acetato de celulose (Fischer, et al., 2006), hidroxietilcelulose (He, et al., 2015) e 

carboximetilcelulose (Lin, et al., 2015). Materiais porosos híbridos de HPMCs e 

gabapentina foram estudados com relação à liberação controlada do fármaco (Kim, et 

al., 2013). 

Diferentemente da síntese de aerogéis de sílica onde ocorrem reações de 

condensação entre os precursores gerando um material reticulado (Tillotson & 

Hrubesh, 1992), aerogéis de celulose e seus derivados usualmente necessitam da 

adição de um agente de reticulação, para promover ligações químicas entre as 

cadeias poliméricas, garantindo estabilidade química e física ao material. Aerogéis de 

CNCs funcionalizados com aldeídos foram reportados utilizando hidrazida como 

agente de reticulação, resultando em uma ligação hidrazona entre as cadeias (Yang 
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& Cranston, 2014). Resinas poliméricas como poliamida-epicloridrina foram 

reportadas como agentes de reticulação para aerogéis de nano/microfibras de 

celulose, conferindo ao material excelente resistência à água (Zhang, et al., 2012). 

Reações de reticulação com metileno difenil diisocianato (MDI) em aerogéis de CNFs 

resultaram em melhora em propriedades mecânicas e resistência térmica do material 

(Jiang & Hsieh, 2017). A influência da utilização de 1,4-butanodiol-diglicidil-éter como 

agente reticulante em aerogéis de celulose no tamanho dos poros foi reportada por 

Liu e colaboradores (Liu, et al., 2016). 

Dentre os produtos utilizados para a reticulação de celulose, ácidos orgânicos 

policarboxílicos se destacam por apresentarem alta efetividade das ligações de 

reticulação (Yang & Wang, 1996), além de apresentarem vantagens com relação a 

custos e à toxicidade (Reddy & Yang, 2010). Ácido maleico, por exemplo, foi reportado 

como um excelente agente de reticulação para aerogéis de CNFs, garantindo a 

estabilidade do material em meio aquoso ( Kim, et al., 2015). 

 

1.4. Aerogéis como adsorventes para poluentes ambientais 

 

Compostos orgânicos como corantes, princípios ativos de medicamentos 

(hormônios, antibióticos e etc.), metais e compostos fenólicos são exemplos de 

contaminantes encontrados em águas de resíduo urbano, em rios e até mesmo 

lençóis freáticos.  

Os processos de tratamento e recuperação de águas contaminadas incluem 

oxidação, nano filtração, osmose reversa e adsorção (Rashed, 2013). Dentre esses 

processos, a adsorção apresenta-se como uma das opções mais relevantes, uma vez 
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que apresenta eficiência, seletividade, baixo custo e possibilidade de reciclo do 

adsorvente.  

A escolha do adsorvente deve respeitar critérios como alta área superficial, 

estabilidade físico-química, possibilidade de reciclo e, quando possível, 

biodegradabilidade. Grassi e colaboradores compararam as vantagens e 

desvantagens do uso de materiais naturais, resíduos agrícolas e minerais (como 

argilas e carvão ativo) como adsorventes para uso em águas contaminadas. Dentre 

os materiais naturais, a celulose e seus derivados são atrativos por apresentarem alta 

capacidade de adsorção e origem renovável (Grassi , et al., 2012). 

Dentre os materiais à base de celulose, os aerogéis tem recebido atenção como 

adsorventes devido às propriedades de baixa densidade, estabilidade química e física 

e atoxicidade. Por exemplo, aerogéis híbridos de celulose e maghemita apresentaram 

excelente habilidade de remoção de Cr (VI) de águas contaminadas (Wan & Li, 2015). 

Aerogéis de celulose/CaCO3 foram produzidos por precipitação in situ de CaCO3 e 

avaliados para adsorção de vermelho do congo, apresentando capacidade de 

adsorção de 75,81 mg.g-1 (Chong, et al., 2015). Em 2015, aerogéis de nanofibras de 

celulose funcionalizadas com ciclodextrina foram reportados apresentando alta 

capacidade de adsorção para poluentes fenólicos (148 μg.g-1), com remoção de cerca 

de 80% dos poluentes em solução e possibilidade de reciclo do adsorvente (Zhang, 

et al., 2015). 

Um dos principais poluentes hormonais encontrados em águas de resíduo urbano 

é o 17 α - etinilestradiol (EE) (Figura 7), um hormônio feminino (estrogênio sintético) 

associado à ovulação. O uso comercial de EE encontra-se na formulação de pílulas 

que atuam no controle hormonal e possui ação contraceptiva (Bhandari, et al., 2015).  
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Figura 7. Representação da estrutura química da molécula de 17 α – etinilestradiol 

 

O crescimento global da ingestão de pílulas contraceptivas tem sido o foco de 

estudos ambientais que apontam a acumulação do hormônio em águas da rede de 

tratamento de esgoto e contaminação de vida aquática (Ferreira, 2012). Efeitos como 

inibição de crescimento e alterações de padrões sexuais e comportamentais já foram 

registrados para peixes expostos ao hormônio (Jobling, et al., 2006). Concentrações 

de EE tão baixas quanto 2 ng.L-1 podem causar alterações na reprodução e no 

desenvolvimento de peixes, uma vez que o hormônio age em seu sistema endócrino 

(Snyder, et al., 2003).  

Estima-se que cerca de 10 µg de EE sejam excretados por dia por usuária de 

pílulas (Bhandari, et al., 2015). Devido à alta estabilidade química da molécula, o 

tratamento de efluentes não é completamente eficiente na remoção do hormônio em 

águas destinadas ao consumo humano. Em rios, valores da ordem de 0,2-1,5 ng.L-1 

já foram registrados em diversos países (Bhandari, et al., 2015). 

No Brasil, quantidades da ordem de 25 ng.L-1 de EE foram encontradas em rios no 

Estado de São Paulo, oferecendo risco à vida aquática da região (Sodré, et al., 2010). 

Uma importante aplicação de adsorventes é a concentração de EE a partir de 

águas contaminadas. Membranas microporosas de fibras ocas de polietersulfona 

foram avaliadas quanto a sua capacidade de concentração de EE, apresentando 
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capacidade de remoção de aproximadamente 100% de EE de soluções 20 µg.L-1 (20 

ppb), possibilidade de eluição e reciclo (Nga, et al., 2017). Resinas acrílicas foram 

testadas em soluções com baixíssimas concentrações de EE (2-14 ppb), 

apresentando capacidade de remoção de até 80% (Murray, et al., 2017). 

Diversos estudos relacionados ao uso de materiais adsorventes como solução 

para a remoção de EE de águas têm sido reportados. Dentre eles, o carvão ativo, um 

dos adsorventes mais utilizados em tratamentos de água, apresentou capacidade de 

adsorção de EE de 16,3 mg.g-1  (de Rudder, et al., 2004). A turfa (resíduo vegetal 

parcialmente decomposto) apresentou adsorção de até 0,2 mg.g-1 (Fernandes, et al., 

2011). Nano materiais de carbono como nanotubos de carbono (CNTs) e fulerenos 

apresentaram capacidade de adsorção de cerca de 300 mg.g-1 (Pan, et al., 2008). 

Dentre os adsorventes poliméricos, poliamidas alifáticas apresentaram capacidade de 

adsorção de 24,8 mg.g-1 (Han, et al., 2012). Embora exista uma grande variedade de 

trabalhos relacionados a adsorventes para EE, a literatura é escassa com relação à 

utilização de aerogéis como adsorventes para EE. Fang e colaboradores destacaram 

a necessidade de estudos de adsorção de EE para aerogéis de carbono (Fang, et al., 

2012). 
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2. Objetivos 

 

Este trabalho tem por objetivos a (i) preparação de aerogéis de hidroxipropil 

metilcelulose (HPMC) com diferentes valores de DS e MS por freeze-drying, usando 

diferentes ácidos como agentes de reticulação, na ausência e presença de 

nanocristais de celulose bacteriana e (ii) avaliação da influência do grau de 

substituição com grupos metila e grupos hidroxialquila nas HPMCs sobre as 

propriedades físico-químicas dos aerogéis formados, a relação estrutura-propriedade 

dos aerogéis, e a aplicabilidade dos aerogéis como adsorventes para 17 α – 

etinilestradiol. 
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3. Materiais e Métodos 

 

3.1. Introdução à metodologia 

 

O trabalho foi divido em duas partes principais, a saber: Parte 1: Combinação 

de diferentes tipos de HPMCs com diferentes agentes de reticulação, e avaliação das 

relações entre a estrutura e as propriedades dos materiais; Parte 2: Seleção do 

aerogel produzido na Parte 1 que apresentou melhor performance como adsorvente 

para EE e avaliação da utilização de diferentes tipos de nanocristais de celulose 

bacteriana, em diferentes concentrações, como cargas de reforço para este aerogel. 

 

3.2. Materiais 

 

Os aerogéis foram preparados com HPMCs comerciais codificadas como J5MS e 

E4M pertencentes à linha Methocel de éteres de celulose da The Dow Chemical 

Company. Os materiais foram gentilmente fornecidos pela empresa para o laboratório 

de pesquisas.  

As propriedades físico-químicas das HPMCs utilizadas incluindo os valores de DS 

e MS, massa molar média numérica (Mn), Massa molar média ponderal (Mw), 

polidispersidade (PD = Mw/Mn), temperatura de transição vítrea (Tg), temperatura de 

decomposição (Tdec), teor de cinzas (%) e a referência USP (United States 

Pharmacopeia) dos materiais estão presentes na Tabela 1.  

 

 



36 
 

 
 

Tabela 1.Propriedades físico-químicas das HPMCs da linha Methocel utilizadas  

HPMC USP DS(a) MS(a) Mn,
 (b)

  

(g.mol-1)  
Mw,

 (b)
  

(g.mol-1) 
PD Tg, (c) 

(°C) 
Tdec

(d), 
(°C) 

Cinzas(d) 
(%) 

E4M 2910 1,9 0,25 1,1x105 2,5x105 2,22 172 342 5,7 

J5MS 1828 1,5 0,75 1,5x105 3,0x105 1,96 170 344 9,4 

(a) Informado pelo produtor. Referência (The Dow Chemical Company, 2002)  
(b) Determinado por cromatografia de permeação em gel. Referência (Marani, 2015) 
(c) Determinado por calorimetria diferencial de varredura. Referência (Marani, 2015)  
(d) Determinado por Análise Termogravimétrica. Referência (Marani, 2015)  

 
Os polímeros utilizados estão representados na Figura 8 com base em seus 

valores de DS e MS. O aumento no eixo das ordenadas representa polímeros mais 

hidrofílicos, enquanto o aumento no eixo das abcissas representa polímeros mais 

hidrofóbicos.  

 
Figura 8. Representação dos valores de DS e MS dos polímeros utilizados. 

 

Ácido oxálico, ácido cítrico e ácido tereftálico, fornecidos pela Labsynth foram 

utilizados como agentes de reticulação das HPMCs. As estruturas químicas e 

propriedades físico-químicas dos ácidos utilizados encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2. Estrutura e Propriedades dos ácidos orgânicos utilizados no projeto 

Ácido Ácido Oxálico Ácido Cítrico Ácido Tereftálico 

Fórmula Estrutural 

  
 

Solubilidade em água 

25°C (g.L-1) (a) 
98,1 383 0,015 

Massa Molar (g/mol) (a) 90,0 192,1 166,1 

pKa 1(a) 1,5 3,1 3,5 

pKa 2(a) 4,4 4,8 4,5 

pKa 3(a)  6,4  

(a)Informação disponível em http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/311#section=Computed-Properties 

 

O catalisador utilizado na reação de reticulação foi hipofosfito de sódio (HPS) 

(Labsynth, 87,98 g.mol-1). Solventes orgânicos metanol, etanol, isopropanol, 

ciclohexano e clorofórmio foram utilizados para avaliação de estabilidade química. 

Todos os solventes foram fornecidos pela LabSynth com 99,9% de pureza. 

As partículas de reforço utilizadas na síntese dos aerogéis são nanocristais de 

celulose bacteriana (BCN, do inglês Bacterial cellulose nanocrystals) produzidas no 

laboratório da Profa Dra. Maria Rita Sierakowski (UFPR), por Cleverton Pirich  (Pirich, 

et al., 2015). As partículas foram produzidas através de hidrólise ácida de uma 

suspensão 8 mg. mL-1 de celulose bacteriana a fim de produzir suspensões de BCN 

neutras e negativamente carregadas. Uma suspensão de BCNs neutras foi produzida 

com HCl 4,0 mol.L-1, e os BCNs resultantes deste processo são denominados BCN-

HCl. Uma suspensão de BCNs negativamente carregadas (com 0,65% OSO3
-) foi 

produzida com solução de H2SO4 5,2 mol.L-1 e os BCNs resultantes deste processo 

são denominados BCN-H2SO4. O detalhamento do procedimento de síntese das 

http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/311#section=Computed-Properties
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suspensões de BCN foi reportado por Pirich (Pirich, et al., 2015) e as principais 

características físico-químicas das suspensões encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3. Potencial zeta (ζ), índice de cristalinidade (CrI), diâmetros (diam) e 
comprimentos (L) típicos  dos BCNs utilizados 

 ζ (-mV)(a) CrI (%)(b) L (nm)(c) Diam (nm) (c) 

BCN-HCl 5 ± 1 83 De 150 a 200 9 ± 3 

BCN-H2SO4 46 ± 1 82 De 120 a 180 9 ± 2 

(a) Determinado por velocimetria laser Doppler (Pirich, et al., 2015) 
(b) Determinado por difração de raio-x (Pirich, et al., 2015)  
(c) Determinado por espalhamento de luz dinâmico e microscopia de força atômica (Pirich, et. al., 2015) 
 

O acompanhamento da estabilidade das BCNs em suspensão em função do tempo 

está representado na Figura 9. Observa-se que os dois tipos de BCN apresentam 

índice de cristalinidade e tamanho aparente dos cristais similares, entretanto, a 

estabilidade da suspensão de BCN-H2SO4 é significativamente superior à da 

suspensão de BCN-HCl, evidenciado pelos valores de potencial zeta e da variação de 

volume hidrodinâmico com o tempo. 

 
Figura 9. Diâmetro hidrodinâmico aparente das amostras de BCN em função do tempo 

(Pirich, et al., 2015) 
 

As imagens de microscopia de força atômica (AFM, do inglês Atomic Force 

Microscopy) obtidas para BCN-H2SO4 (Figura 10 A) e BCN-HCl (Figura 10B) 

evidenciaram que as BCN-HCl estão mais agregadas que as BCN-H2SO4, 

corroborando com o comportamento observado na Figura 9. 
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A.  B.  
Figura 10. Imagens AFM típicas obtidas para A. BCN-H2SO4 e B. BCN-HCl no ar, com 

AFM operando em modo de contato intermitente. 

 

3.3. Preparo dos aerogéis não reforçados 

 

A preparação dos aerogéis consiste na preparação de soluções aquosas dos 

éteres de celulose (J5MS ou E4M) na concentração de 20,0 g.L-1, contendo agente 

reticulante na concentração de 1,0 g.L-1 (ácido cítrico, ácido oxálico ou ácido 

tereftálico) e hipofosfito de sódio a 0,5 g.L-1.  

As concentrações dos agentes reticulantes e de hipofosfito de sódio foram 

escolhidas com base em estudos anteriores (Reddy & Yang, 2010), (Bueno, et al., 

2013), (Bueno, & Petri, 2014). 

Devido à baixa solubilidade do ácido tereftálico em água (Tabela 2), o mesmo foi 

previamente dissolvido em quantidade mínima (cerca de 0,5 mL de solução 0,1M) de 

hidróxido de amônio para garantir sua presença homogênea na solução polimérica. O 

pH final da solução foi ajustado a pH 7 com HCl 10% v/v até pH neutro, sem a 

observação de precipitação do ácido tereftálico. 

As soluções poliméricas foram preparadas com água gelada (~10ºC) para facilitar 

a solubilização das HPMCs. Nas concentrações utilizadas, a solubilização completa 
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ocorre apenas após cerca de 12 horas sob agitação vigorosa. Além disso, a fim de 

garantir a solubilização total e eliminar as bolhas presentes na solução devido à 

grande afinidade das HPMCs com o ar, as amostras foram deixadas em geladeira por 

um período mínimo de 2 horas antes do início do preparo dos aerogéis. 

A solução polimérica é então adicionada a moldes para a formação de aerogéis 

com dimensões 1,7 cm x 2,5 cm x 1,3 cm (altura) e volume de cerca de 5,5 mL (Figura 

11). As soluções foram congeladas a -18°C (congelamento lento) por quatro horas e 

liofilizadas em um liofilizador LT600 Terroni (Terroni, São Carlos) por vinte e quatro 

horas para a sublimação da água.  

 
Figura 11. Moldes utilizados para a formação dos aerogéis 

 

A fim de minimizar a ocorrência de grandes cristais de gelo que comprometem a 

estrutura do material, além dos cuidados básicos como limpeza rigorosa dos materiais 

para evitar sementes de cristalização e a padronização da localização e temperatura 

das amostras no freezer, optou-se por cobrir as amostras com fita adesiva antes do 

congelamento para limitar o aumento de volume da amostra durante o congelamento. 

A restrição do aumento do volume da amostra durante o congelamento resulta em um 

aumento de pressão interna que provoca a inibição da formação de grandes cristais 

de gelo.  
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Os aerogéis formados após a liofilização foram levados à estufa a 165°C por sete 

minutos para a promover a reticulação (Bueno, et al., 2013).  

O catalisador utilizado na reação de reticulação foi hipofosfito de sódio (HPS), 

catalisador reconhecido como um dos mais eficientes em reações de esterificação de 

celulose com poliácidos como ácido cítrico (Xinhao, et al., 2014). Embora a descrição 

do mecanismo de ação do HPS na literatura ainda seja vaga (Yea, et al., 2015), 

estudos indicam que o HPS pode acelerar a formação de anidridos e subsequente 

esterificação (Xinhao, et al., 2014), como mostrado pelo mecanismo proposto na 

Figura 12. 

 
Figura 12. Mecanismo de reticulação da celulose com ácidos carboxílicos (Reddy & 

Yang, 2009) 

 

Considerando que dois tipos de HPMC e três tipos de ácidos foram utilizados, seis 

diferentes tipos de aerogéis foram formados. A nomenclatura utilizada para os 

aerogéis neste estudo será Polímero – (Abreviação do nome do ácido), a saber: E4M-

cit, E4M-oxa, E4M-ter, J5MS-cit, J5MS-oxa e J5MS-ter, onde cit, oxa e ter significam 

ácido cítrico, ácido oxálico e ácido tereftálico, respectivamente. 
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3.4. Preparo dos aerogéis reforçados com BCN 

 

Aerogéis de J5MS-cit reforçados com BCN foram produzidos com base no 

procedimento descrito no item 3.33, com a adição de uma suspensão coloidal aquosa 

de BCN (BCN-HCl e BCN-H2SO4) à solução polimérica, a fim de se obter uma carga 

de reforço de 5% e 15% com relação à massa de polímero. Os aerogéis resultantes 

deste processo apresentaram concentração polimérica mantida (20 g.L-1) com relação 

aos não reforçados, e aumento no conteúdo total de sólidos devido à adição das 

BCNs.  

As suspensões de BCN-HCl e BCN-H2SO4 foram colocadas em banho ultrassom 

utilizando um processador de ultrassom UP100H (Hielscher) por 10 min antes de 

serem adicionadas à solução do polímero, a fim de garantir a homogeneidade das 

partículas em solução, conforme metodologia reportada (Pirich, et al., 2015). 

As soluções poliméricas foram feitas com uma concentração maior do que 

concentração final desejada (20 g.L-1), de forma a atingirem esta concentração após 

a adição da dispersão de BCN. A mistura foi deixada sob agitação por 20 min para 

total homogeneização antes da adição aos moldes. 

Considerando que um tipo de HPMC (J5MS), um tipo de ácido (Ácido Cítrico) e 

dois tipos de reforço foram utilizados (BCN-HCl e BCN-H2SO4) em duas 

concentrações (5% e 15% m/m), quatro diferentes tipos de aerogéis reforçados foram 

formados. A nomenclatura utilizada para os aerogéis reforçados foi Polímero – 

(Abreviação do nome do ácido) – (% de reforço) tipo de reforço, a saber: J5MS-cit-5% 

BCN-HCl, J5MS-cit-15% BCN-HCl, J5MS-cit-5% BCN-H2SO4 e J5MS-cit-15% BCN-

H2SO4. 
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3.5. Caracterização: Densidade, Porosidade e Estabilidade Química 

 

A densidade aparente dos aerogéis foi determinada a (24 ± 1) ºC, pela divisão da 

massa do aerogel seco, pelo seu volume, estimado a partir das suas dimensões. A 

densidade aparente média corresponde à média de pelo menos 10 aerogéis do 

mesmo tipo. 

A porosidade p de um material é definida como a razão entre o volume de espaço 

vazio (Volume dos poros) Vp e o volume total do material VT (Bear, 1972): 

Equação 5.     𝒑 =
𝐕𝐩

𝐕𝐓
   

O cálculo da porosidade foi realizado utilizando as dimensões do aerogel seco para 

o cálculo de VT. Vp, por sua vez, foi calculado pela subtração do volume ocupado do 

valor de VT. Para os aerogéis não reforçados, considerou-se a massa do material final 

como sendo praticamente constituída de massa polimérica, o volume ocupado foi 

estimado com base na densidade do polímero utilizado na síntese do aerogel, e a 

massa do aerogel, conforme reportado por Ming-Hua (Ming-Hua, et al., 2004). No caso 

dos aerogéis reforçados, o volume ocupado foi estimado com base na massa total do 

aerogel, e nas densidades dos polímeros e das partículas de reforço, considerando 

as proporções de contribuição de cada material para a massa final do aerogel.  

A fim de comparar as diferentes propriedades entre os aerogéis, análise de 

variância de um fator (ANOVA) foi usada para avaliar diferenças entre os grupos. Um 

valor de p < 0,05 foi considerado uma diferença significativa. As análises foram 

realizadas em Excel 2013® para Windows® (Microsoft Office Home and Student 

®,2013). 
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A estabilidade química dos aerogéis de HPMC foram testadas através da imersão 

dos aerogéis em água, metanol, etanol, isopropanol, ciclohexano, clorofórmio, HNO3 

2,0M e NaOH 0,01 M a 25ºC por períodos superiores a um ano. 

 

3.6. Microscopia Eletrônica: Varredura (MEV) e Transmissão (MET) 

 

As amostras de aerogéis, para análises de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) foram submetidas à criofratura com nitrogênio líquido para possibilitar a 

visualização da morfologia dos poros no interior da amostra. Em seguida as amostras 

foram recobertas com ouro, a fim de evitar o acúmulo de elétrons na superfície da 

amostra durante a análise. As amostras foram analisadas com o microscópio 

eletrônico de varredura JEOL FEG7401F, com voltagem de operação de 5kV. 

A fim de avaliar a presença de BCNs no interior das paredes dos aerogéis 

reforçados, foram realizadas análises MET em um microscópio eletrônico de 

transmissão de alta resolução FEI Inspect F50 (LNNano-CNPEM), em cooperação 

com o pesquisador Dr. Érico Teixeira Neto. As amostras foram preparas com base em 

peeling da superfície da amostra realizado com fita, que possibilitou a observação 

através das paredes dos aerogéis. 

 

3.7. Caracterização Mecânica: Testes de Compressão 

 

Os materiais sofrem deformações quando submetidos a forças de compressão. A 

deformação específica (Є) de um material é descrita por: 

Equação 6.                    ∈=
𝑳𝟎−𝑳

𝑳𝟎
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Onde L0 e L representam a dimensão original e dimensão após a compressão do 

material, respectivamente. O matemático inglês Robert Hooke (1635-1703) realizou 

estudos de deformações de materiais e concluiu que, até um certo limite característico 

de cada material, a tensão aplicada σ é diretamente proporcional a Є (Beer, et al., 

2013), como descrito na Equação 7. 

Equação 7.      𝝈 = 𝑬𝝐      

Esta relação é conhecida como lei de Hooke e, o coeficiente E é chamado de 

módulo de elasticidade do material, ou módulo de Young, em homenagem ao cientista 

inglês Thomas Young (Beer, et al., 2013). O maior valor de tensão para o qual a lei de 

Hooke é válida é conhecido como limite de proporcionalidade.  

Após a retirada da força de compressão, materiais que apresentam 

comportamento elástico retornam à sua conformação inicial, enquanto materiais que 

apresentam deformação plástica não o fazem (Beer, et al., 2013). O maior valor de 

tensão para o qual o material comporta-se elasticamente é chamado de limite de 

elasticidade e, acima deste limite, o material sofre deformações definitivas, não 

retornando ao seu estado inicial após a interrupção da aplicação de tensão. 

Os testes de compressão foram realizados com dinamômetro digital IP 90DI-10 

com limite de medida de força aplicada de entre 0,1 e 10,0 N, e precisão de 0,5 %; 

produto importado e calibrado por IMPAC (São Paulo). Os ensaios foram realizados 

com velocidade média de compressão de 0,01 N.s-1 à temperatura ambiente, 

considerando o mínimo de 5 amostras para cálculo da média. 
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3.8. Caracterização Mecânica: Testes de resiliência à compressão 

 

A fim de avaliar a resiliência dos aerogéis à compressão quando imersos em água, 

testes de compressão foram realizados com os aerogéis J5MS-cit e J5MS-cit-15% 

BCN-H2SO4, utilizando equipamento e taxa de compressão descritos no item 3.7. 

Os aerogéis foram imersos em cerca de 45 mL de água, resultando em cerca de 2 

cm de coluna d’água acima do aerogel e foram submetidos a dois ciclos consecutivos 

de compressão/descompressão utilizando mesmo equipamento e metodologia 

utilizada nos testes de compressão em ar.  

 

3.9. Ângulo de Contato 

 

A molhabilidade de um sólido por um líquido resulta do balanço das forças coesivas 

(entre as moléculas do líquido) e adesivas (entre as moléculas do líquido e a superfície 

do sólido) e é expressa em função do ângulo de contato θ do líquido com a superfície 

(Figura 13). Quanto menor for o valor de θ, maior será o grau de molhabilidade e a 

afinidade sólido-líquido (Netz & Ortega, 2008). 

 
Figura 13. Representação do ângulo de contato em função de diferentes níveis de 

molhabilidade. (Netz, P. A., et al., 2008) 
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A tensão superficial (γLG), por sua vez, é uma medida quantitativa da tendência à 

redução de superfície de um líquido e pode ser definida como o trabalho (w) 

necessário para aumentar uma unidade de área (∆A) na superfície do líquido (Netz & 

Ortega, 2008): 

Equação 8.     𝒘 = 𝜸𝑳𝑮∆𝑨     

Em termos de variação de energia livre de Gibbs (∆G), sendo ∆𝐺 = 𝑤, tem-se: 

Equação 9.       𝜸𝑳𝑮 =
∆𝑮

∆𝑨
     

Quando duas fases sólida e líquida estão em contato, o ângulo de contato θ na 

linha de tensão sólido/líquido/vapor corresponde ao equilíbrio entre tensão interfacial 

líquido/gás (γLG), tensão interfacial sólido/gás (γSG) e tensão interfacial sólido/líquido 

(γSL), como descreve a equação de Young (Equação 10). 

Equação 10.     𝐜𝐨𝐬 𝜽 =
𝜸𝑺𝑮−𝜸𝑺𝑳

𝜸𝑳𝑮
     

Uma das técnicas mais utilizadas para medidas de ângulo de contato em filmes e 

superfícies planas é o método da gota séssil, no qual recursos de imagem são 

utilizados para o cálculo de θ (Yuan & Lee, 2013). Entretanto, tal método não pode ser 

aplicado para medidas de ângulo de contato em materiais porosos. Para materiais 

porosos, os fenômenos de capilaridade possibilitam uma medida indireta do ângulo 

de contato do líquido com a matriz porosa. 

O ângulo de contato entre o líquido e a matriz sólida resulta em uma curvatura na 

superfície líquida. A tensão interfacial líquido/gás (γLG) relaciona-se com a diferença 

de pressão em cada uma das fases e com o raio da curvatura da superfície R, pela 

equação de Young-Laplace (Netz & Ortega, 2008): 

Equação 11.         𝑷𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐 − 𝑷𝒈á𝒔 =
𝟐𝜸𝑳𝑮

𝑹
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Onde Plíquido e Pgás representam a pressão na fase líquida e na fase gasosa, 

respectivamente. A equação de Young Laplace evidencia que a diferença de pressão 

entre as fases líquida e gasosa é inversamente proporcional ao raio de curvatura da 

superfície. Quanto menor for o espaço em que o líquido estiver contido, menor será o 

raio de curvatura, logo quando a matriz sólida for um tubo capilar, esta diferença de 

pressão torna-se significante. A combinação da diferença de pressão entre as fases 

líquido/gás e dos trabalhos de adesão e coesão resultam nos eventos capilaridade 

(Figura 14) (Netz & Ortega, 2008). 

Fora do capilar, entretanto, as pressões no líquido e no ar são iguais, uma vez que 

a interface é plana. O fenômeno de capilaridade é, portanto, a ascensão ou depressão 

do líquido pelo capilar até uma altura h em que, de acordo com o princípio dos vasos 

comunicantes, a pressão hidrostática no interior do líquido na mesma altura, ser a 

mesma dentro e fora do capilar (Netz & Ortega, 2008). Em termos de ângulo de 

contato, a ascensão capilar será espontânea quando θ < 90º. 

 
Figura 14. Representação da ascensão capilar de Young-Laplace (Stokes & Evans, 

1997) 

 

Washburn (1921) foi pioneiro no estudo de ascensão capilar em meios porosos 

(Washburn, 1921). A equação de Washburn deriva da combinação da equação de 

Young-Laplace (Equação 11) e da equação de Poiseuille para um fluido 
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incompressível em fluxo laminar através de um cilindro de seção transversal de raio r’ 

constante (Sutera & Skalak, 1993) (Equação 12) 

Equação 12    ∆𝑷 =
𝟖𝒉𝑸

𝝅𝒓′𝟒 

Onde ∆P é a diferença de pressão entre as fases líquido e gás e Q é o fluxo 

volumétrico. 

A equação de Washburn apresenta dependência linear do quadrado da altura de 

penetração do líquido no tubo capilar com o tempo (Lago & Araujo, 2001) e pode ser 

modificada para apresentar dependência linear do quadrado da massa (m) de líquido 

penetrando no capilar com o tempo (t) (Chander, et al., 2007) (Galet, et al., 2010).  

Equação 13.          
𝒎𝟐

𝒕
= 𝑪𝒘

𝝆𝟐𝜸

𝜼
𝐜𝐨𝐬 𝜽   

Onde Cw , ρ, e η são  a constante de capilaridade, a densidade e  a viscosidade do 

liquido, respectivamente. 

Medidas de sorção para cálculo de Cw e ângulo de contato foram realizadas com 

o tensiômetro de precisão Krüss K100 (Krüss, Hamburg Alemanha) (Figura 15). As 

medidas foram realizadas a 20 ºC, utilizando n-hexano e água como solventes.  

A.  B.   C.  
Figura 15. A.Tensiômetro Krüss K100; B. Posicionamento do porta-amostras e 

C.Orificios na parte inferior do porta amostras 
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O tensiômetro Krüss K100 (Figura 15 A.) é constituído por um porta amostras 

conectado à uma balança de alta precisão (Figura 15 B.) e um recipiente para líquidos 

com temperatura controlada. Tal recipiente encontra-se sobre uma plataforma que é 

elevada até o momento em que o líquido entra em contato com a base do porta 

amostra, que contem orifícios (Figura 15 C). O líquido então começa a entrar na 

amostra por capilaridade, e o aumento da massa devido à entrada de líquido no 

material é monitorado em função do tempo. 

A equação de Washburn foi originalmente projetada para um sistema simples, 

constituído de um tubo capilar de sessão interna uniforme e raio r’, sob efeitos de 

forças de capilaridade, portanto, o uso de tais equações na descrição de sistemas 

porosos complexos deve ser realizado com cuidado e os resultados obtidos devem 

ser considerados aproximações das condições do sistema real. 

Sendo assim, para estudos de materiais porosos, faz-se necessário o uso de 

modelos e aproximações estatísticas que, por exemplo, consideram os poros como 

pequenos tubos capilares cilíndricos, para os quais as regras de fluxo de fluido em 

capilares podem ser aplicadas (Bear, 1972). No caso de pós ou fibras, o método 

Washburn é um método indireto e bastante desafiador porque requer extremo cuidado 

no empacotamento do material. 

O solvente n-hexano foi utilizado para o cálculo de Cw pois, devido à sua energia 

superficial extremamente baixa, resultante das fracas interações de van der Waals 

entre as moléculas, ele é considerado um líquido que apresenta molhabilidade total a 

praticamente todos os materiais, ou seja, apresenta ângulo de contato igual a zero 

(cos θ = 1,0) com as paredes dos materiais (Akhavan, et al., 2015).  
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Os valores de Cw podem ser calculados com base na Equação 13, a partir da 

inclinação inicial da curva de sorção de hexano (m2 em função de t). Os valores médios 

de Cw  correspondem à média de no mínimo 3 aerogéis do mesmo tipo. Os valores 

das propriedades da água e do n-hexano utilizados na Equação 13 encontram-se na 

Tabela 4. 

Tabela 4. Propriedades físico- químicas da água e n-hexano a 20ºC 

Propriedade Água (a) n-hexano (a) 

ρ (g.cm-3) 0,9982 0,6594 

η (Pa.s) 0,00100 0,00031 

γ (N.m-1) 0,0728 0,0184 

(a) Referência (Weast, 1983)  

O cálculo do ângulo de contato com água é realizado com base no valor médio de 

Cw previamente calculados nos testes com n-hexano e na inclinação inicial da curva 

de sorção de água (m2 em função de t), substituindo os valores na Equação 13 pelos 

valores da água (Tabela 4). 

A equação de Washburn é também utilizada para a determinação da distribuição 

de tamanho de poros com a técnica de porosimetria por intrusão de mercúrio por meio 

da medida do volume de mercúrio penetrado a uma dada pressão. O mercúrio 

apresenta altos valores de ângulo de contato (da ordem de 130°) com a maioria dos 

materiais, sendo assim, é necessária aplicação de uma pressão suficiente que supere 

a tensão superficial do mercúrio e faça com o que o mesmo penetre no capilar. 

(Gomes Teixeira , et al., 2001). A relação entre a pressão aplicada e o raio dos poros 

dos materiais dá-se por meio da equação de Washburn (Washburn, 1921). 

Os aerogéis de HPMCs produzidos não foram analisados por porosimetria por 

intrusão de mercúrio para determinação de tamanho de poros, pois a estrutura do 

material não suporta as pressões requeridas para os testes. 
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3.10. Isotermas de Adsorção 

 

A adsorção é um fenômeno físico-químico no qual ocorre a adesão das moléculas 

de um fluido (adsorbato) em uma superfície sólida (adsorvente). A quantidade de 

adsorbato por grama de adsorvente (Γ) e taxa de adsorção de um material em um 

adsorvente é função da pressão (ou concentração para líquidos) e da temperatura 

(Butt, et al., 2003). Em condições de equilíbrio, a adsorção pode ser descrita pela 

Equação 14, e a constante de equilíbrio da adsorção, KD é descrito pela Equação 15. 

Equação 14      isolução  iadsorvido 

Equação 15     KD = [iadsorvido] / [isolução]  

Onde i simboliza o adsorbato genérico i e [i] simboliza a concentração de i. 

Os resultados de adsorção (Γ) em condições de equilíbrio, ou seja, quando as 

taxas de adsorção e de dessorção se igualam, expressos em função da concentração 

de adsorbato à temperatura constante são denominados isotermas de adsorção. 

Dependendo das condições físico-químicas do sistema, diferentes perfis de isotermas 

de adsorção podem ser observados (Figura 16.) 

 

Figura 16. Principais tipos de isotermas (pi simboliza ponto de inflexão). 

(Limousin, et al., 2007) 
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A fim de possibilitar a análise, o cálculo de parâmetros e a previsão de dados 

experimentais dos diferentes tipos de isotermas, diferentes modelos matemáticos 

foram desenvolvidos em estudos de isotermas de adsorção. Alguns modelos são 

exclusivamente empíricos e não possuem significado físico, enquanto outros 

procuram traduzir matematicamente o processo físico-químico da adsorção (Butt, et 

al., 2003). 

Dentre os modelos desenvolvidos, a isoterma de Langmuir, Freundlich e de BET 

são os mais comumente utilizados na descrição de processos de adsorção e 

usualmente funcionam como base para a derivação de outros modelos.  

O modelo desenvolvido por Langmuir em 1918 é o mais utilizado para isotermas 

de adsorção em materiais porosos de composição homogênea. Tal modelo assume 

que a superfície do adsorvente possui um certo número de sítios disponíveis para 

adsorção por unidade de área e são caracterizados por saturação à alta concentração 

uma vez que o modelo assume a formação apenas de monocamadas (Figura 17A). A 

taxa de adsorção é proporcional à quantidade de sítios livres e à concentração do 

meio (Butt, et al., 2003). A equação que descreve a isoterma de Langmuir encontra-

se na Equação 16 (Xunjun, 2015). 

Equação 16.         𝚪 = 𝚪𝒎𝒐𝒏 𝑲𝑳
𝑪𝒆

𝟏+𝑲𝑳𝑪𝒆
   

Onde  Γ𝑚𝑜𝑛 representa a quantidade máxima adsorvida em uma monocamada, KL 

é chamada de constante de Langmuir e está relacionada à entalpia de adsorção e Ce 

é a concentração de adsorbato em solução após o equilíbrio ser atingido. 

A isoterma de Freundlich, por sua vez, ocorre principalmente em superfícies 

heterogêneas, com regiões de alta e de baixa afinidade pelo adsorbato. Os sítios de 
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alta afinidade são ocupados primeiro, seguidos dos sítios de menor afinidade, onde 

repulsões laterais entre as moléculas também devem ser consideradas. A isoterma 

inclui também a possibilidade de formação de multicamadas, ocorrendo quando a 

interação química entre as moléculas do adsorbato é alta. A equação que descreve a 

isoterma de Freundlich encontra-se na Equação 17 (Xunjun, 2015). 

Equação 17.          𝚪 = 𝐊𝑭 𝑪𝒆

𝟏
𝒏⁄
 

Onde KF e n são constantes. O significado físico de KF e n não são absolutos na 

literatura, sendo comumente interpretados como capacidade de adsorção e índice de 

heterogeneidade, respectivamente (Xunjun, 2015), (Dada, et al., 2012).  Os valores 

de 1/n podem ser relacionados à heterogeneidade da superfície e, quanto menor for 

o valor de 1/n, maior será a heterogeneidade da superfície (Dada, et al., 2012). 

A fim de facilitar os estudos de isotermas e evitar o uso de análises matemáticas 

complexas, as equações de isotermas podem ser linearizadas. Embora as equações 

lineares resultem em praticidade de análise de resultados e obtenção de parâmetros, 

há registros na literatura de discrepâncias entre o modelo linear e os dados 

experimentais (Xunjun, 2015). A forma linear da equação de Freundlich está 

representada na Equação 18. 

Equação 18.        𝐥𝐧 (𝚪) = 𝐥𝐧 (𝐊𝑭) +
𝟏

𝒏
 𝐥𝐧𝑪𝒆 

 

O modelo desenvolvido por Brunauer, Emmett e Taller (BET), comumente utilizado 

em medidas de área superficial com N2, baseia-se na possibilidade de formação de 

multicamadas (Gomes Teixeira , et al., 2001) (Figura 17 B). Neste caso, a primeira 

camada poderia ser tratada como a monocamada do modelo de Langmuir, onde o 

adsorbato adsorve sobre o substrato, já as próximas moléculas de adsorbato 
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adsorvem não mais sobre o substrato original, mas sim sobre moléculas semelhantes 

à elas. O modelo de BET, entretanto, não é comumente utilizado para adsorções em 

solução, uma vez que a interação das moléculas adsorvidas com o solvente dificulta 

a adsorção das moléculas em multicamadas, tornando a monocamada preferencial 

(Butt, et al., 2003). 

A.   B.  
Figura 17. Esquema dos modelos de adsorção de A. Langmuir e B. BET. (Butt, et al., 

2003) 

Ensaios de adsorção foram realizados com soluções de EE na faixa de 

concentração inicial (Ci) de 3,374 μmol.L-1 (1,0 mg.L-1) a 33,74 μmol.L-1 (10 mg.L-1), 

preparadas com solvente composto por 1:4 etanol: água v:v. Esta mistura de solventes 

permite a dissolução completa de EE, que possui baixa solubilidade em água pura. 

Os experimentos de adsorção foram realizados com 17 α – etinilestradiol (E4876 

Sigma Aldrich, 296,40 g.mol-1).  

As soluções foram deixadas em contato com os aerogéis a (23 ± 1) oC por um 

período de 24 h a fim de garantir que o equilíbrio adsorção/dessorção fosse atingido 

(Kaewprasit, et al., 1998), ocasionalmente, as amostras eram agitadas manualmente. 

As HPMCs E4M e J5MS possuem grupos metilas hidrofóbicos, que possuem alta 

interação com ar, portanto, quando os aerogéis são imersos em meio aquoso, ocorre 

a retenção de várias bolhas de ar na superfície do aerogel, levando cerca de 8 horas 

para serem totalmente liberadas. 
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A quantidade de EE adsorvida em µmol.g-1 (Γ) foi calculada de acordo com a 

Equação 19 

Equação 19.       𝚪 =
(𝑪𝒊−𝑪𝒆)𝑽

𝒎
 

Onde Ci representa a concentração inicial de EE, Ce representa a concentração da 

solução após 24 horas em contato com os aerogéis, V representa o volume de solução 

em contato com o aerogel e m representa a massa de aerogel seco. Os valores 

médios de Γ correspondem a duplicatas. 

A eficiência de remoção de EE foi calculada pela divisão da concentração de EE 

adsorvido pela concentração inicial Ci. 

A absorbância das soluções em 280 nm (Figura 18A), medida em um 

espectrofotômetro UV/vis Beckmann Coulter DU640 foi utilizada para a construção de 

uma curva de calibração (Figura 18B), e para o cálculo das concentrações iniciais e 

finais das soluções. 

A.  B.  
Figura 18. A. Espectro de absorção uv-vis para solução de EE 1mg.L-1 em solvente 1:4 

etanol:água e B. Curva de calibração, absorbância a 280nm em função da 
concentração de EE. 

 
 

Após adsorção, os aerogéis adsorvidos com EE foram imersos em etanol puro por 

2 horas a 55-60 ºC para avaliação da dessorção. Após este tempo, os aerogéis foram 

removidos para evitar readsorção e o solvente foi resfriado à temperatura ambiente. 
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A concentração de EE presente no solvente foi determinada por espectrometria em 

280 nm. 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Preparo dos aerogéis  

 

A solubilidade de HPMCs em água aumenta com a diminuição da temperatura 

(Wuestenberg, 2016). Em baixas temperaturas, as forças dispersivas entre as cadeias 

da HPMC são enfraquecidas, favorecendo o contato das moléculas de água e das 

cadeias poliméricas e, portanto, a entalpia de mistura. 

A etapa de congelamento lento na síntese de aerogéis em soluções aquosas 

representa o principal desafio na síntese destes materiais. A performance do processo 

de freeze-drying como um todo depende significativamente desta etapa, pois ela 

define a forma e a distribuição de tamanho dos poros e a conectividade entre eles 

(Liapis, et al., 1996) (Ganesan, et al., 2016). A organização das moléculas de água na 

formação dos cristais de gelo é responsável pela formação dos poros do material 

(Dash, et al., 2012), entretanto, muitas vezes provoca a formação de canais ou 

lamelas no material seco (Figura 19 C e D), ao invés dos poros desejados (Figura 19 

A e B). 
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A.  B.                            

C.  D.  
Figura 19. Aerogel J5MS-Ac Cítrico. A. Visão frontal de aerogel sem problema de 

congelamento; B. Visão lateral de aerogel sem problema de congelamento; C. Visão 
frontal de aerogel com problema de congelamento e D. Visão lateral de aerogel com 

problema de congelamento. 

 

Durante o congelamento a estrutura porosa é formada, havendo separação de 

fases dos componentes da solução inicial: uma fase polimérica estruturada na forma 

de rede e uma fase aquosa presente nos espaços vazios da fase polimérica. Após a 

sublimação da água, a fase polimérica mantém a sua estrutura e os espaços 

previamente ocupados pela água tornam-se os poros do material (Ming-Hua, et al., 

2004). 
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Xuewen Ni e colaboradores avaliaram a influência do processo de formação dos 

cristais de gelo na estrutura final de aerogéis de glucomanana de konjac, concluindo 

que o processo de cristalização define a estrutura e tamanho dos poros do aerogel. A 

temperatura de congelamento (e por consequência a taxa de congelamento) possuem 

alta influência na morfologia dos poros e, de forma geral, o aumento na taxa de 

congelamento gera diminuição no tamanho dos cristais de gelo e tamanho dos poros 

do material, até um limite em que a estrutura se torna desconecta (dendrítica). A 

concentração de sólidos, por sua vez, é inversamente proporcional ao tamanho dos 

poros, soluções mais concentradas levam a poros menores, pois limitam a formação 

de grandes cristais de gelo (Ni, et al., 2016).  

Com relação ao congelamento, as moléculas de água presentes na solução 

polimérica podem ser categorizadas em três diferentes estados termodinâmicos: 

moléculas de água no bulk da solução (praticamente não sofrem influência pela 

presença do polímero, possuindo as mesmas características térmicas da água pura), 

água de ligação (em contato direto com as hidroxilas, estas moléculas de água não 

congelam mesmo em baixas temperaturas) e moléculas de água em regiões próximas 

às hidroxilas (estas moléculas sofrem influência da presença das hidroxilas, exibindo 

diminuição na temperatura de transição) (Peng, et al., 2012), (The Dow Chemical 

Company, 2002). A quantidade de calor liberado durante o congelamento diminui com 

o aumento da quantidade de água de ligação (Wuestenberg, 2016). 

Durante a remoção do solvente, as paredes do polímero devem ser 

suficientemente rígidas para evitar o colapso dos poros, além disso, as condições de 

temperatura e pressão no liofilizador devem evitar a fusão do solvente e solubilização 

do polímero (Ming-Hua, et al., 2004). O liofilizador utilizado no projeto trabalha com 
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baixa temperatura e pressão para evitar a fusão do solvente, mas não permite o 

controle destes parâmetros. 

Quando submetidos às mesmas condições de preparo, os aerogéis com o 

polímero E4M apresentaram maior porcentagem de amostras com problemas de 

cristalização (formação de canais e estrutura lamelar) do que as amostras com o 

polímero J5MS. Isto ocorre, pois, a superfície mais hidrofóbica do polímero possui 

menor interação com as moléculas de água (menor número de moléculas de água de 

ligação), resultando em um maior número de moléculas de água livres para a 

formação dos cristais de gelo. Além disso, a solução resultante menos viscosa do 

polímero E4M facilita a mobilidade e organização das moléculas de água na 

cristalização. 

Os aerogéis que apresentaram estrutura heterogênea com relação ao 

congelamento foram descartados, não sendo utilizados para os ensaios de 

caracterização e adsorção. 

A temperatura utilizada nas reações de reticulação é inferior à Tg dos polímeros 

(Tabela 1), garantindo a integridade física do material. 

A reticulação resulta da reação de esterificação entre os ácidos orgânicos e os 

grupos hidroxilas da matriz da HPMC. A reação de esterificação entre as HPMCs e os 

ácidos orgânicos pode ocorrer na ausência de catalisador, entretanto, estudos 

demostram que a utilização de catalisadores aumenta a efetividade das reações e 

reduz a temperatura necessária no processo (Zhao & Sun, 2015). 

Os aerogéis J5MS-cit foram escolhidos como base para a adição de cargas de 

reforço por se destacarem em capacidade máxima de adsorção de EE frente aos 

demais aerogéis (item 4.8). Concentrações similares de carga de CNCs foram 



62 
 

 
 

reportadas em aerogéis híbridos de poli(imida)/CNCs (Nguyen, et al., 2016) e em 

aerogéis híbridos de fibras de celulose bacteriana e CNCs (Seantier, et al., 2016). 

Com relação aos aerogéis reforçados, a presença das partículas de reforço não 

prejudicou a homogeneidade das amostras, evidenciando que os BCNs não 

interferiram de forma significativa na nucleação e formação dos cristais de gelo. 

Possivelmente, em solução, os BCNs se encontram junto às cadeias poliméricas. 

 

4.2. Caracterização: Densidade e Porosidade 

 

Os valores de densidade aparente média (ρap) e o desvio padrão (s) 

correspondente para os aerogéis com e sem reforço estão reportados na Tabela 5. 

Tabela 5. Densidade aparente média (ρap) com os correspondentes valores de 

desvio padrão (s) determinados para os aerogéis produzidos 

Amostra (ρap ± s) (g.cm-3) 

J5MS-cit 0,023±0,001 

J5MS-oxa 0,021±0,002 

J5MS-ter 0,022±0,001 

E4M-cit 0,021±0,001 

E4M-oxa 0,022±0,001 

E4M-ter 0,021±0,001 

J5MS-cit-5%BCN-HCl 0,023±0,001 

J5MS-cit-5%BCN-H2SO4 0,023±0,001 

J5MS-cit-15%BCN-HCl 0,026±0,001 

J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 0,026±0,001 

 

Os valores de ρap observados para os aerogéis não reforçados não apresentaram 

diferenças significativas entre eles. Os valores de densidade estão em concordância 

com os apresentados para aerogéis de celulose a partir de resíduos de jornal (Jin, et 
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al., 2015) e com aerogéis de CNF preparados por freeze-drying ( Kim, et al., 2015). A 

densidade final do aerogel possui relação direta com a concentração inicial da solução 

utilizada na síntese do aerogel (que corresponderá à massa de sólidos após a 

secagem. Por exemplo, aerogéis híbridos de proteína de soja e CNFs com 

concentração inicial de 8% de sólidos apresentaram densidade média de 0,111–0,115 

g.cm-3, valor cerca de 5 vezes maior que o apresentado para os aerogéis de HPMCs 

com 2% de conteúdo de sólidos (Arboleda, et al., 2013). Por outro lado, aerogéis de 

celulose bacteriana com 1% de sólidos apresentaram densidade média de 

(0,0078±0,0005) g.cm-3, cerca de 2,5 vezes menor que o reportado para aerogéis de 

HPMC 2% (Pircher , et al., 2014 ). 

Os aerogéis reforçados com 5% BCN não apresentaram diferenças significativas 

na densidade, enquanto os aerogéis com 15% BCN apresentaram uma densidade 

cerca de 13% superior ao equivalente não reforçado J5MS-cit. O aumento na 

densidade do aerogel observada deve-se principalmente ao aumento na quantidade 

de sólidos para um mesmo volume inicial da solução precursora ao aerogel. Aumento 

similar foi reportado para aerogéis de fibras de celulose reforçados com 10% CNCs 

comparados aos aerogéis sem reforço (Seantier, et al., 2016). Neste caso, o tipo de 

BCN (HCl ou H2SO4) não possui influência na densidade, uma vez que, apenas o 

aumento de concentração de carga de reforço (massa) por volume é considerado. 

A porosidade dos materiais foi calculada com base na Equação 5. A densidade 

dos polímeros J5MS e E4M, de acordo com informações providenciadas via consulta 

direta ao fabricante, é de 1,3 g.cm-3. A densidade média de BCNs, por sua vez, é cerca 

de 1,6 g.cm-3 (Postek , et al., 2013), (Dufresne, 2013). 
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Todos os aerogéis apresentaram porosidade de aproximadamente 98%, em 

concordância com a literatura, que reporta porosidades maiores que 95% para 

aerogéis de celulose (Gavillon & Budtova, 2008). 

Os valores de densidade dos aerogéis de HPMCs são significativamente inferiores 

ao valor de densidade reportado para aerogéis de celulose/ tiocianato de cálcio 

produzidos por secagem com fluidos supercríticos e com mesma concentração 

polimérica (0,063g.cm-3), entretanto, os valores de porosidade são similares (96%)  

(Ganesan, et al., 2016). 

 

4.3. Estabilidade Química 

 

Do grupo inicial de 6 aerogéis não reforçados produzidos, três apresentaram um 

caráter hidrofílico (J5MS-cit, J5MS-oxa e E4M-cit) e três apresentaram um caráter 

hidrofóbico (J5MS-ter, E4M-oxa e E4M-ter), devido à combinação de propriedades 

polímero/agente de reticulação. 

Os aerogéis de caráter hidrofóbico são estáveis em solventes orgânicos como n-

hexano, mas colapsam e perdem a estrutura em água e soluções aquosas (Figura 20 

B). O colapso dos aerogéis evidencia a maior hidrofobicidade das paredes dos 

aerogéis, além da baixa eficiência de reticulação, uma vez que parte do aerogel se 

desfaz em meio aquoso. Possivelmente, a rigidez das paredes do aerogel não é 

suficiente para resistir às forças repulsivas inerentes à entrada de água na matriz do 

aerogel hidrofóbico. Ao entrar em contato com água, tais aerogéis formam uma 

camada superficial na forma de gel que impede a entrada de água no interior do 

material, mantendo o interior do material seco (Figura 20 C.), mesmo após 
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permanecerem imersos em água por semanas. Por esta razão, estes materiais não 

foram utilizados nos ensaios de adsorção de EE. As propriedades hidrofóbicas destes 

aerogéis poderiam ser exploradas em aplicações onde a proteção de um substrato do 

contato com água deve ser mantida por um certo período de tempo, como no controle 

de liberação de drogas. 

A. B. C.  
Figura 20. Aerogéis em água. A. E4M-cit (1h); B. E4M-oxa (1h) e C. E4M-oxa (24h) 

 

Para os aerogéis E4M-ter e J5MS-ter, a baixa eficiência na reação de reticulação 

foi possivelmente causada pela baixa solubilidade do ácido tereftálico que, mesmo 

sendo primeiramente dissolvido em meio alcalino (item 3.3), precipitou durante a 

formação dos aerogéis. Este fato foi evidenciado pela presença de cristais de ácido 

tereftálico na superfície destes aerogéis nas imagens de microscopia (item 4.4, Figura 

22). 

A baixa eficiência na reticulação do aerogel E4M-oxa, ocorreu possivelmente 

devido à baixa disponibilidade de hidroxilas (baixo valor de MS) da HPMC, combinado 

a um ácido que possui apenas dois sítios de ligação. O ácido cítrico, que por sua vez 

foi eficiente na reticulação do polímero E4M, possui três grupos funcionais disponíveis 

para a reação de reticulação e um espaçamento maior entre os grupos funcionais, 

aumentando a probabilidade de reticulação entre as cadeias de E4M. 
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Os aerogéis hidrofílicos (E4M-cit, J5MS-cit e J5MS-oxa), e os aerogéis reforçados, 

podem permanecer por mais de 12 meses imersos em água, HNO3 2,0 mol.L-1, 

ciclohexano, n-hexano, isopropanol, metanol, etanol, acetona, em frascos fechados a 

(23 ± 2) ºC, sem dissolver ou perder a sua estrutura original. Em meio alcalino, 

entretanto, ocorre a hidrólise das ligações éster entre as cadeias, e ocorre a 

solubilização dos aerogéis.  

A estabilidade química de aerogéis depende da estabilidade das ligações de 

reticulação entre as cadeias poliméricas. Lu e colaboradores mostraram que aerogéis 

compósitos de nano celulose oxidada e colágeno, por exemplo, apresentaram alta 

estabilidade química em meios ácidos e básicos, devido à estabilidade da ligação de 

reticulação entre as cadeias feita por Base de Schiff (Lu, et al., 2014). 

Aerogéis estocados por mais de um ano em dessecador ou em sacos plásticos 

não apresentaram perda da forma ou formação de biofilme (crescimento de fungos ou 

bactérias) na superfície. 

 

4.4. Caracterização morfológica: MEV e MET 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura da superfície de criofratura dos 

aerogéis encontram-se na Figura 21. As imagens de MEV evidenciam que os aerogéis 

produzidos possuem morfologia irregular de poros, que são, na realidade, canais 

formados entre as paredes poliméricas. Por esta razão, torna-se inviável a 

classificação de um tamanho médio de poros para este material, pois qualquer valor 

estabelecido não seria representativo da dispersão de tamanho de poros da amostra. 

A avaliação das imagens permite, entretanto, a estimativa da faixa de distribuição de 
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tamanho de poros das amostras que pode variar cerca de 5 µm a 500 µm. A 

irregularidade e os altos valores de tamanho de poros de aerogéis poliméricos são 

importantes fatores que diferenciam estes de aerogéis inorgânicos, como no caso de 

aerogéis de sílica, que apresentam tamanho médio de poro de cerca de 2,0-12,0 nm 

(Cheng, et al., 2016 ). Além disso, os aerogéis de HPMCs diferenciam-se de aerogéis 

de celulose, que apresentam uma aparência fibrosa (Ganesan, et al., 2016) (Pircher , 

et al., 2014 ), devido à capacidade de formação de filmes (e por consequência de 

paredes contínuas) das HPMCs. 

A. B. C.  

D. E. F.  
Figura 21. Imagens MEV da superfície de criofratura dos aerogéis A.E4M-cit; B.E4M-
oxa; C. E4M-ter; D.J5MS-cit; E.J5MS-oxa e F.J5MS-ter. A barra corresponde a 100μm. 

 

Observou-se também que os aerogéis com ácido tereftálico apresentaram a 

formação de cristais de ácido em algumas regiões da superfície dos aerogéis (Figura 

22), devido à baixa solubilidade do ácido em água. 
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A.  B.  
Figura 22. Imagens MEV da superfície de criofratura dos aerogéis   A. E4M-ter e B. 

J5MS-ter. A barra corresponde a 10μm. 

 

As imagens MEV da superfície de criofratura das amostras reforçadas encontram-

se na Figura 23. Observa-se que a adição de 5% e 15% de carga de reforço não 

alterou significativamente a morfologia e o tamanho dos poros dos aerogéis, em 

acordo com os resultados de porosidade (item 4.2.). 

A.  B.  

C.  D.  
Figura 23. Imagens MEV da superfície de criofratura dos aerogéis   A. J5MS-cit-

5%BCN-H2SO4; B. J5MS-cit-5%BCN-HCl; C. J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 e D. J5MS-cit-
15%BCN-HCl. A barra corresponde a 200 μm. 
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As partículas de reforço são cilindros com diâmetro médio de 9 ± 2 nm e 

comprimento variando de 120 nm a 200 nm (Pirich et al., 2015). Devido ao seu 

pequeno tamanho não foi possível observá-las por MEV, mesmo com valores maiores 

de aumento (x500 e x1000) (Figura 24). Devido às características tridimensionais do 

material, um maior aumento leva a perda de resolução da imagem. 

A.  B.  
Figura 24. Imagens MEV da superfície de criofratura do aerogel J5MS-cit-5%BCN-HCl. 

A. barra 50 μm e B. barra 20 μm 

 

Nguyen e colaboradores reportaram comportamento similar para aerogéis 

compósitos de poli(imida) e CNCs. A adição de 13,33% de CNCs não resultou em 

alterações significativas na morfologia do aerogel e, não foi possível aferir a posição 

das CNCs por MEV ou mesmo por MET (Nguyen, et al., 2016). 

As imagens de MET obtidas para as paredes dos aerogéis reforçados e do 

equivalente não reforçado J5MS-cit, encontram-se na Figura 25. 
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Figura 25. Imagens MET da parede do aerogel. (a) J5MS-cit, (b) J5MS-cit-15%BCN-

H2SO4, (c) J5MS-cit-5% BCN- H2SO4 e (d) J5MS-cit-15%BCN- HCl. 

 

Com base nas imagens presentes na Figura 25, é possível observar a presença 

de objetos alongados no interior das paredes nas amostras reforçadas, e a ausência 

dos mesmos na amostra sem reforço J5MS-cit (Figura 25 a). Tais objetos possuem 

morfologia comparável à morfologia dos BCNs obtidas por Microscopia de Força 

Atômica por Pirich e colaboradores (Figura 10) (Pirich, et al., 2015). 

Sendo assim, é possível constatar que os BCNs encontram-se, principalmente, 

incorporados no interior das paredes dos aerogéis, uma vez que a superfície das 

paredes, observada com elétrons secundários, é lisa e sem rugosidades.  

Observa-se a presença de BCNs individuais e bem dispersos na amostra J5MS-

cit-5%BCN-H2SO4 (Figura 25 c), formando uma rede homogênea interconectada na 

matriz polimérica da parede do aerogel. Entretanto, observa-se que o aumento da 

concentração de BCNs de 5% para 15% compromete a dispersão do material, sendo 
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observada na amostra J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 (Figura 25 b) a presença de feixes 

com pequenos agregados de BCNs que não se conectam em forma de rede como na 

amostra J5MS-cit-5%BCN-H2SO4. Estes fatos indicam que o aumento da 

concentração de BCNs pode gerar a formação de agregados. 

Em comparação com as amostras produzidas com BCN-HCl, os BCN-H2SO4 

dispersos na matriz polimérica são menores e apresentam melhor dispersão, 

corroborando com os dados de potencial zeta das dispersões (Tabela 3) e com as 

imagens AFM dos BCNs puros obtidas por Pirich e colaboradores (Figura 10).  

Com relação a cálculos de área superficial, fenômenos de adsorção podem ser 

utilizados, sendo usualmente feitos com adsorção de moléculas gasosas na superfície 

do sólido. A quantidade de gás adsorvida pode ser monitorada por variações na 

pressão do gás e também pelo aumento da massa do sólido até que o sistema atinja 

o equilíbrio. Os resultados de adsorção podem ser utilizados para o cálculo da 

quantidade de gás que forma uma monocamada na superfície do sólido, possibilitando 

o cálculo da área superficial com base na área ocupada por cada molécula gasosa. O 

gás utilizado na adsorção deve ser inerte, sendo usualmente nitrogênio e os dados de 

adsorção são analisados utilizando o modelo de isoterma de BET (sendo este o nome 

dado à técnica). Para a realização da análise BET em materiais porosos é necessário, 

entretanto que o material seja resistente à variação de pressão (redução da pressão 

para criação de vácuo e aumento da pressão durante a adsorção), sem que a sua 

estrutura seja comprometida, como é o caso de materiais porosos inorgânicos como 

a sílica. 

Os aerogéis de HPMCs produzidos não foram analisados por BET, pois a estrutura 

do material colapsou durante as tentativas de medidas realizadas. 
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Como alternativa à técnica BET, existem vários estudos relacionados ao uso de 

adsorção de moléculas em solução (por exemplo fenóis e corantes) para cálculos de 

área superficial. As moléculas utilizadas para os ensaios de adsorção usualmente 

apresentam grupos funcionais que possuem afinidade pelo substrato e podem ser 

determinadas por técnicas de espectrometria (Giles & Groszek , 1969). Embora esta 

técnica possa representar uma alternativa mais simples ao BET, ela não é 

amplamente aceita e aplicada, devido à alta variabilidade dos resultados obtidos, 

quando comparados aos resultados obtidos por BET (Giles & Groszek , 1969). As 

causas da variabilidade de resultados observada com o uso de adsorção de moléculas 

em solução para cálculos de área superficial encontram-se por exemplo, nos efeitos 

inerentes à presença de sítios de ligação específicos e não específicos no substrato, 

formação de multicamadas de adsorção, formação de agregados de moléculas em 

solução, reações químicas entre adsorvente e adsorbato e existência de poros na 

matriz não acessíveis às moléculas de adsorbato (moléculas de raio molecular maior 

que o do nitrogênio) (Giles & Groszek , 1969). 

A adsorção de gases pode ser também utilizada para a determinação da 

distribuição de tamanho de poros de uma amostra. O cálculo é realizado a partir da 

pressão relativa na qual os poros são preenchidos com um líquido proveniente da 

condensação de um gás, fenômeno denominado condensação capilar. O fenômeno 

de condensação capilar relaciona-se ao tamanho dos poros por meios de modelos 

matemáticos, sendo o modelo de Kelvin (Orr & Webb, 1997) o mais utilizado para este 

fim.  
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Os aerogéis de HPMCs produzidos não foram analisados por adsorção de gases 

para determinação de tamanho de poros, pois a estrutura do material não suportaria 

as pressões requeridas para os testes. 

 

 

4.5. Caracterização mecânica: Testes de Compressão  

 

As amostras foram submetidas a testes de compressão para avaliação da 

resistência mecânica. Curvas típicas de compressão vs deformação estão 

apresentadas na Figura 26 e os valores médios de módulo de Young calculados a 

partir delas estão na Tabela 6. 

Tabela 6. Módulo de Young (E) com os correspondentes desvio padrão (s) 

calculados para os aerogéis a partir das curvas de compressão X deformação.  

 

Aerogel E ± s (kPa) 

J5MS-cit 120 ± 15 

J5MS-oxa 120 ± 13 

J5MS-ter 101 ± 6 

E4M-cit 110 ± 7 

E4M-oxa 108 ± 7 

E4M-ter 126 ± 14 

J5MS-cit-5%BCN-HCl 124 ± 12 

J5MS-cit-5%BCN-H2SO4 150 ± 19 

J5MS-cit-15%BCN-HCl 150 ± 18 

J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 147 ± 14 

 

Comparando as amostras sem reforço, a análise ANOVA dos dados de módulo de 

Young indica que os valores são estatisticamente diferentes, com p igual a 0,013, pois 

a baixa eficiência de reticulação dos aerogéis J5MS-ter, E4M-ter e E4M-oxa diminui a 

sua resistência à deformação. Quando aplicada apenas à população de aerogéis que 
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apresentaram reticulação eficiente, a saber, J5MS-cit, J5MS-oxa e E4M-cit, a análise 

ANOVA evidencia que as amostras são estatisticamente equivalentes quanto ao 

módulo de Young, com p igual a 0,31. 

Aerogéis produzidos a partir de Hidroxietilcelulose (HEC) (1%m/m) e alumina 

apresentaram valores de E similares aos observados para aerogéis de HPMCs (He, 

et al., 2015). Por outro lado, valores de E uma ordem de magnitude maior do que os 

observados para aerogéis de HPMCs foram reportados para aerogéis produzidos a 

partir de celulose (Wan & Li, 2015),  (Ganesan, et al., 2016). Estes fatos indicam que 

a substituição das hidroxilas da celulose por grupos etil, metil e hidroxipropila 

enfraquecem as ligações de hidrogênio entre as cadeias, diminuindo a rigidez do 

material. 
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A.  B.  

C.  D.  

E.  F.  

      G.  H.  

I.  J.   
Figura 26. Curvas de compressão em função da deformação obtidas para os 

aerogéis. A.J5MS-cit; B.E4M-cit; C.J5MS-oxa; D.E4M-oxa; E.J5MS-ter; F. E4M-ter; G. 
J5MS-cit-5%BCN-HCl; H. J5MS-cit-5%BCN-H2SO4; I.J5MS-cit-15%BCN-HCl e J. J5MS-

cit-15%BCN-H2SO4 
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A análise ANOVA realizada para comparação dos resultados de módulo de Young 

das amostras reforçadas e do aerogel equivalente sem reforço, J5MS-cit, evidenciou 

que as populações são estatisticamente diferentes, com p igual a 0,02. Entretanto, 

quando realizada apenas entre as amostras reforçadas (J5MS-cit não incluso na 

análise), os valores de módulo de Young são estatisticamente equivalentes (p = 0,11). 

Estes dados evidenciam que houve aumento significativo nas propriedades 

mecânicas dos materiais reforçados com um aumento médio de módulo de Young de 

20%.  De forma geral, o aumento na densidade dos aerogéis resulta no aumento do 

módulo de Young para uma mesma classe de aerogéis (Meador, et al., 2012), sendo 

assim, além do efeito de reforço das BCNs, o aumento da densidade (Tabela 5) 

também contribuiu para a melhoria das propriedades mecânicas. 

Com 5% de carga de reforço, a performance dos aerogéis reforçados com BCN-

H2SO4 foi cerca de 20% superior à dos aerogéis reforçados com BCN-HCl pois, o 

baixo valor de potencial zeta das partículas BCN-HCl (Tabela 3) resulta na formação 

de aglomerados (Figura 10), e diminui a sua performance como carga de reforço a 

baixas concentrações. Estes dados corroboram com as imagens MET (Figura 25) que 

evidenciam que, para uma mesma concentração, as amostras com BCN- H2SO4 

apresentam melhor dispersão e menores agregados de BCNs. Para os aerogéis 

reforçados com BCN-HCl, houve ganho em performance com o aumento da 

concentração de carga de reforço de 5% para 15%, corroborando com o fato de que, 

devido à formação de aglomerados, é necessário o aumento da concentração de 

carga para melhoria de performance. Por outro lado, o aumento da concentração de 

BCN-H2SO4 de 5% para 15% não influencia a resistência mecânica do material, 

evidenciando que, dentre as duas concentrações de BCNs analisadas, 5% de carga 
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representa uma melhor relação de concentração de reforço vs performance mecânica. 

Estes dados corroboram com as imagens MET (Figura 25), que evidenciam que, com 

5% de concentração, a alta performance mecânica é obtida devido ao alto nível de 

dispersão e interconexão das BCNs na matriz polimérica. Por outro lado, com 15% de 

reforço, a qualidade da dispersão e a capacidade de formação de rede de BCNs é 

comprometida, e a performance é mantida devido ao efeito de aumento de densidade. 

Comportamento similar foi observado para aerogéis de fibras de celulose 

reforçados com CNCs (produzidos na presença de H2SO4), onde o a otimização de 

performance mecânica também ocorre com 5% de carga e o aumento para 10% de 

carga não melhora o módulo de Young do material (Seantier, et al., 2016). 

Com 15% de carga de reforço, a performance dos aerogéis com ambos os BCNs 

se equiparam, justificado pelo fato de que ambos BCNs apresentam-se na forma de 

agregados nesta concentração (Figura 25) e apresentam o mesmo grau de 

cristalinidade de 82 % (Tabela 3), justificando os efeitos similares. 

Embora o dinamômetro utilizado seja digital, o controle da velocidade de 

compressão é manual, logo, para reprodutibilidade e possível comparação dos 

resultados, foi de extrema importância que os mesmos fossem realizados por um 

único operador, mantendo constante a taxa de compressão nos ensaios das 

amostras. A sensibilidade dos materiais à taxa de deformação varia de acordo com as 

propriedades do material, entretanto, de forma geral, quanto maior a taxa de 

deformação, maior é a tensão e, consequentemente o módulo de elasticidade do 

material, uma vez que menores taxas de compressão garantem ao material maior 

tempo de fluidez e consequentemente menor resistência (Coutinho & Gonçalves, 

1994).  
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4.6. Caracterização mecânica: Testes de resiliência à compressão 

 

Após compressão em ar, a recuperação da forma dos aerogéis é lenta, entretanto, 

quando imersos em água, a recuperação da forma após a remoção da pressão é 

rápida, como pode ser visto nos vídeos disponíveis em 

https://youtu.be/SOhz_TGWTaU.  

Yang e colaboradores reportaram comportamento similar para aerogéis de CNC, 

atribuindo a falta de recuperação total da forma após compressão em ar à quebra de 

ligações de hidrogênio entre as cadeias. Em meio aquoso, a água pode atuar 

facilitando o reestabelecimento das ligações de hidrogênio desfeitas durante a 

compressão (Yang & Cranston, 2014). Além disso, o caráter hidrofílico dos aerogéis 

e a pressão capilar ao entrar em contato com a água contribuem para que, em meio 

aquoso, o aerogel retorne à sua forma inicial rapidamente. 

Além do rápido retorno à forma original, os aerogéis apresentaram resiliência, 

mantendo esta propriedade após vários ciclos de compressão/expansão 

(https://youtu.be/5QTfNYs5KQc). Comportamento similar foi observado para aerogéis 

de CNF reportado por Kim e colaboradores ( Kim, et al., 2015) (Jiang & Hsieh, 2014). 

As curvas de ciclos de compressão/descompressão em água das amostras 

encontram-se na Figura 27. É possível observar que no primeiro ciclo de 

compressão/descompressão os materiais apresentam maior resistência à deformação 

e maior histerese, devido à expulsão de bolhas de ar. No segundo ciclo, os materiais 

continuam resilientes, mas com menor histerese porque praticamente todo ar foi 

expulso. 
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Além disso, é possível observar que a resistência à deformação dos materiais 

diminui consideravelmente após imersão em água. Para o aerogel J5MS-cit, por 

exemplo, em ar, são necessários cerca de 60 kPa para atingir o nível de deformação 

de 50% (Figura 26), enquanto em água, a mesma deformação pode ser atingida com 

cerca de 0,5 kPa (Figura 27). Outra observação interessante é que não só em ar, mas 

também em água, os aerogéis J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 apresentam maior 

resistência a compressão que os aerogéis J5MS-cit.    

A.  B.  
Figura 27. Curvas de ciclos de compressão em função da deformação obtidas para 

os aerogéis imersos em água. A.J5MS-cit; B. J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 

 

 

4.7. Ângulo de Contato 

 

Os resultados dos ensaios de sorção com n-hexano (ângulo de contato θ ~ 0o) 

utilizados para o cálculo de Cw e os ensaios de sorção com água utilizados para o 

cálculo do ângulo de contato estão apresentados na Figura 28. Os resultados foram 

analisados com base na equação de Washburn (Equação 13), conforme descrito no 

item 3.9 e estão apresentados na Tabela 7. Os ensaios de sorção foram utilizados 

também para cálculo da velocidade inicial de sorção de água (vi) e da capacidade 

máxima de absorção de água das amostras (Camax). 
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A.  B.  

C.  D.  
Figura 28. Ensaios de sorção com solvente A. Aerogéis não reforçados com hexano; 

B. Aerogéis reforçados e J5MS-cit com hexano; C. Aerogéis não reforçados com água 
e D. Aerogéis reforçados e J5MS-cit com água (Curva média com base em três 

replicatas por amostra) 

 
Tabela 7. Parâmetros Cw, θ, vi e Camax calculados em testes de sorção 

Aerogel Cw ± s (10-14m5) Θ± s (°) vi (g2/s) Camax. (g/g) 

J5MS-cit 1,0±0,3 76±6 0,24±0,09 18±1 

J5MS-oxa 1,0±0,2 68±5 0,31±0,06 18±1 

J5MS-ter 3,0±0,5 89±1 0,05±0,02 13±1 

E4M-cit 0,7±0,2 86±1 0,05±0,02 18±1 

E4M-oxa 1,0±0,2 90±1 0,002±0,001 4±2 

E4M-ter 1,0±0,1 90±1 0,006±0,001 5±1 

J5MS-cit-5%BCN-HCl 2,0±0,1 80±1 0,23±0,02 18±1 

J5MS-cit-5%BCN-H2SO4 1,0±0,1 74±1 0,24±0,01 18±1 

J5MS-cit-15%BCN-HCl 2,0±0,2 81±1 0,19±0,01 18±1 

J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 2,0±0,7 77±5 0,3±0,1 18±1 
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Os valores de Cw dependem da geometria e diâmetro dos poros, sendo 

proporcionais ao diâmetro dos poros elevado à quinta potência (Galet, et al., 2010), 

logo, quanto maior o raio médio dos poros, maior é o valor de Cw. 

Devido aos erros inerentes ao uso de aproximações de sistemas hipotéticos como 

o da equação de Washburn para descrição de sistemas complexos como os materiais 

sintetizados, os valores de Cw apresentados devem ser interpretados como 

aproximações e indicações da ordem de grandeza da constante de capilaridade dos 

aerogéis sintetizados. 

Os resultados indicam que os materiais possuem valores similares de Cw. Este 

resultado é coerente com as imagens de microscopia eletrônica de varredura, que 

evidenciou morfologia e diâmetro de poros semelhantes para os diferentes aerogéis. 

As medidas de ângulo de contato indicam diferenças de molhabilidade com água 

nos diferentes aerogéis resultantes das diferenças de polaridade da superfície dos 

poros. A análise ANOVA dos valores de ângulo de contato para os aerogéis não 

reforçados resultou em  p  igual a 7,13E-6, evidenciando que há diferenças estatísticas 

significativas entre as amostras. A mesma análise realizada apenas para a população 

de aerogéis hidrofílicos (J5MS-cit, J5MS-oxa e E4M-cit) resultou em um p de 0,008, 

também evidenciando diferenças estatísticas significativas entre as amostras. Por 

outro lado, quando foram considerados apenas os aerogéis J5MS-cit e J5MS-oxa, a 

análise resultou em um p igual a 0,13, evidenciando equivalência estatística entre as 

amostras. Devido às diferenças de polaridade dos polímeros, os aerogéis sintetizados 

com o polímero J5MS apresentaram menor ângulo de contato com a água, 

comparados aos mesmos aerogéis sintetizados com o polímero mais hidrofóbico E4M. 

Para os aerogéis hidrofílicos, os experimentos indicam a seguinte ordem de 
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hidrofobicidade: E4M-cit>J5MS-cit ≈J5MS-oxa. Não foram encontrados estudos 

similares com o uso da equação de Washburn para aerogéis que possibilitassem a 

comparação dos dados obtidos com os aerogéis de HPMCs. 

A influência dos diferentes ácidos orgânicos utilizados como agentes de 

reticulação ocorre principalmente nos efeitos da eficiência de reticulação nos 

experimentos de molhabilidade. Observa-se na Figura 28 C que os ensaios com os 

aerogéis J5MS-ter, E4M-ter e E4M-oxa iniciam-se com a sorção de uma pequena 

quantidade de água, que em pouco tempo é completamente interrompida para os 

aerogéis E4M-ter e E4M-oxa ou possui a sua velocidade de sorção significativamente 

reduzida para o J5MS-ter. De fato, a velocidade de sorção destes aerogéis apresenta 

uma diminuição de 10 a 100 vezes com relação ao valor inicial após alguns segundos 

de análise devido ao colapso dos poros, como observado no item 4.3. 

Os aerogéis reforçados apresentaram valores de Cw e de ângulo de contato 

semelhantes ao do equivalente não reforçado J5MS-cit, independentemente do tipo e 

concentração de carga de reforço. A análise ANOVA para comparação dos aerogéis 

reforçados e J5MS-cit resultou em p igual a 0,50 para os valores de Cw e 0,46 para 

os valores de ângulo de contato, sendo válida a hipótese nula em ambos os casos e 

a conclusão de que os resultados são estatisticamente equivalentes. Este fato pode 

indicar a hipótese de que as cargas de reforço encontram-se principalmente no interior 

das paredes do aerogel, possuindo baixa influência na superfície do material, 

corroborando com os resultados obtidos por MET (Figura 25). Considerando que 

BCN-HCl e BCN-H2SO4 apresentam valores de potencial zeta de – (5 ± 1) mV e –(46 

± 1) mV (Tabela 3) (Pirich et al., 2015), respectivamente, se as partículas estivessem 

expostas na superfície das paredes dos aerogéis, os valores de θ para os aerogéis 
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reforçados com BCN-H2SO4 deveriam ser menores que aqueles determinados para 

os aerogéis reforçados com BCN-HCl.  

Os aerogéis hidrofílicos e os aerogéis reforçados apresentaram capacidade 

máxima de absorção de água de cerca de 18 g de água/g de amostra, valor 

comparável ao reportado para aerogéis compósitos a base de nano celulose oxidada 

e colágeno (Lu, et al., 2014). 

 

4.8. Isotermas de Adsorção – Aerogéis não reforçados 

 

Devido às diferenças de hidrofobicidade dos aerogéis, apenas os aerogéis 

hidrofílicos foram utilizados para os experimentos de adsorção, uma vez que os 

aerogéis hidrofóbicos colapsaram em contato com água. As isotermas de adsorção 

de EE dos aerogéis J5MS-cit, J5MS-oxa e E4M-cit encontram-se na Figura 29. 

A.  B.  
Figura 29. A. Γ em função de Ci para aerogéis não reforçados e B. Γ em função de Ce 

para aerogéis não reforçados 

 

A quantidade de EE adsorvida Γ aumenta linearmente com o aumento da 

concentração inicial Ci (Figura 29 A). A inclinação da curva determinada para os 

aerogéis J5MS-cit e J5MS-oxa (0,24±0,01g-1) foi cerca de 14% maior do que a 

inclinação observada para o aerogel E4M-cit. Os resultados indicam que a matriz 
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polimérica possui maior influência na performance de remoção de EE da solução do 

que o ácido utilizado na reticulação.  

Em média, um aerogel E4M-cit, J5MS-cit e J5MS-oxa (0,12±0,01g), inserido em 

30 mL de solução de EE (faixa de concentração 1,0 – 10,0 mg.L-1) apresentou 

eficiência de remoção de (78 ± 5) %, (80 ± 2) % e (86 ± 8) % da concentração inicial 

de EE, respectivamente. A comparação dos dados de remoção utilizando ANOVA 

resultou em p igual a 0,062, indicando que não há diferença estatística na eficiência 

de remoção de EE das amostras. A eficiência de remoção de EE dos aerogéis de 

HPMC são comparáveis à performance de partículas de poliamida (Han, et al., 2013), 

membranas de poliamida (Han, et al., 2012) e lodo ativado (Feng, et al., 2010). 

O perfil da isoterma de adsorção (Γ em função de Ce) é sigmoidal, como pode ser 

observado na Figura 29 B. Isotermas sigmoides são resultado de fenômenos de 

adsorção cooperativa, quando há baixa interação inicial entre as moléculas e o 

substrato e, após a adsorção das primeiras moléculas fenômenos cooperativos de 

atração das demais moléculas passam a ocorrer (Limousin, et al., 2007). O ponto de 

inflexão de isotermas sigmoides ilustra a concentração a partir da qual os fenômenos 

de cooperação passam a ocorrer. 

A fim de determinar o ponto de inflexão das isotermas, foi realizado o ajuste não 

linear com uma função sigmoide genérica descrita pela Equação 20. O gráfico com o 

ajuste sigmoidal encontra-se na Figura 30 A. e os parâmetros do ajuste encontram-se 

na Tabela 8. 

Equação 20     𝒚 = 𝒂 𝒆(−𝒆(−𝒃 (𝒙−𝒙𝒄)) 
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Onde a e b são parâmetros de ajuste e xc é o ponto de inflexão. Os parâmetros a 

e b não tem significado físico, enquanto xc corresponde à concentração mínima, na 

qual o fenômeno de adsorção cooperativa começa a acontecer.  

A.  B.  
Figura 30. A. Ajuste sigmoidal de Γ em função de Ce para aerogéis não reforçados 

com base na Equação 20. B. Ajuste linear de Freundlich. Os pontos representam dados 

experimentais e as linhas contínuas representam os ajustes. 

Tabela 8. Parâmetros de ajuste sigmoide dos dados experimentais - aerogéis não 
reforçados 

Aerogel a B xc (μmol.L-1) r2 

J5MS-cit 8,66 4,35 2,01 0,9859 

J5MS-oxa 8,69 1,89 1,47 0,9785 

E4M-cit 7,55 3,22 2,13 0,9439 

 

Os dados da Tabela 8 evidenciam que, com relação à concentração em equilíbrio, 

os fenômenos de cooperação começam a ocorrer em menor concentração para o 

aerogel J5MS-oxa, comparado aos aerogéis J5MS-cit e E4M-cit. O posicionamento 

da curva de isoterma e por consequência do ponto de inflexão são reflexo da afinidade 

do substrato pelo adsorvato. A afinidade dos aerogéis por EE segue a ordem: J5MS-

oxa > J5MS-cit > E4M-cit. A afinidade dos aerogéis corrobora com os resultados de 

ângulo de contato, evidenciando que, quanto mais hidrofílica a matriz, maior a 

afinidade do aerogel por EE.  

Diversos modelos de isotermas de adsorção, como os modelos de Langmuir e 

Freundlich (item 3.10), além dos principais modelos indicados para isotermas do tipo 
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S, como Langmuir modificada (Hinz, 2001 ), Langmuir sigmoidal (Limousin, et al., 

2007), Shifted Langmuir (Grant, et al., 1998) e Fowler- Guggenheim (Hinz, 2001 )  

foram testados a fim de avaliar o seu ajuste com os dados experimentais. Apenas o 

modelo de Freundlich (Equação 18) apresentou bom ajuste aos dados experimentais 

e será considerado para as discussões.  

O modelo de Langmuir considera superfícies homogêneas (todos os sítios de 

ligação possuem energias equivalentes) e formação de monocamadas, entretanto, 

considerando a heterogeneidade das HPMCs (com regiões mais hidrofílicas e mais 

hidrofóbicas), e a possibilidade de formação de multicamadas de EE devido a 

interações π entre as moléculas, tal modelo torna-se inadequado para a explicação 

química do fenômeno de adsorção em aerogéis de HPMCs. De fato, a linearização de 

Langmuir resultou em constantes negativas, o que não possui significado físico, 

evidenciando que este modelo de isotermas não pode ser utilizado para descrever 

este sistema. O modelo de Freundlich, por outro lado, considera a heterogeneidade 

da superfície e a formação multicamadas, sendo mais adequado para a descrição do 

sistema em questão. Os demais modelos analisados apresentaram um baixo nível de 

ajuste aos dados experimentais, ou resultaram em parâmetros sem significado físico 

(como constantes negativas). Tais ajustes encontram-se no Apêndice A. 

O ajuste dos dados experimentais com base no modelo linear de Freundlich 

encontra-se na Figura 30 B. e na Tabela 9. 

Tabela 9. Parâmetros de ajuste linear de Freundlich dos dados experimentais – 
aerogéis não reforçados. 

Aerogel 
KF (

𝝁𝒎𝒐𝒍

𝑳𝒈
) (

𝑳

𝝁𝒎𝒐𝒍
)

𝟏

𝒏
 

N r2 

J5MS-cit 1,0967 0,5189 0,7494 

J5MS-oxa 0,872 0,396 0,7513 

E4M-cit 0,511 0,439 0,8149 
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Embora os ajustes com o modelo de Freundlich não tenham sido perfeitos, eles 

mostram tendências. A capacidade máxima de adsorção (KF) do EE pelos aerogéis 

não reforçados segue a sequência J5MS-cit > J5MS-oxa > E4M-cit. Estes resultados 

evidenciam que há grande influência do tipo de HPMC na capacidade máxima de 

adsorção de EE do aerogel final. Embora possua uma afinidade menor pelo substrato 

(comparado ao J5MS-oxa), a maior capacidade de adsorção do aerogel J5MS-cit 

pode ser um resultado de um maior espaçamento entre as cadeias poliméricas com o 

uso deste agente de reticulação. Os valores de n indicam que a heterogeneidade da 

superfície segue a ordem: J5MS-oxa > E4M-cit > J5MS-cit. A maior afinidade inicial 

do aerogel J5MS-oxa pelo substrato favorece os fenômenos de cooperação e pode 

contribuir para a heterogeneidade da superfície, uma vez que as moléculas de EE 

podem adsorver sobre o substrato, ou sobre outras moléculas 

 

4.9. Isotermas de Adsorção – Aerogéis reforçados 

 

As isotermas de adsorção de EE dos aerogéis J5MS-cit-5%BCN-HCl, J5MS-cit-

5%BCN-H2SO4, J5MS-cit-15%BCN-HCl e J5MS-cit-15%BCN-H2SO4  encontram-se na 

Figura 31. 
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A.  B.

C.  
Figura 31. A. Γ em função de Ci para aerogéis reforçados; B. Γ em função de Ce para 

aerogéis reforçados. E C. Eficiência de remoção de EE 

 

A presença de cargas de reforço não alterou o perfil da isoterma de adsorção do 

aerogel J5MS-cit (Figura 31 A.), evidenciando baixa influência das partículas na 

adsorção de EE sobre os aerogéis, corroborando com os resultados de MET (item 

4.4) e de ângulo se contato (item 4.7). Os aerogéis reforçados J5MS-cit-5%BCN-HCl, 

J5MS-cit-5%BCN-H2SO4, J5MS-cit-15%BCN-HCl e J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 

apresentaram eficiência média de remoção de EE (na faixa de concentração de 1,0 -

10,0 mg.L-1) de (88 ± 8) %, (90 ± 8) %, (87 ± 8) % e (88 ± 10) %, respectivamente. A 

análise ANOVA da eficiência de remoção de EE dos aerogéis reforçados em 

comparação com o equivalente sem reforço J5MS-cit resultou em um p valor igual a 

0,744, evidenciando que nem o tipo nem a quantidade de cargas de reforço 

influenciam a eficiência média de remoção de EE dos aerogéis. Entretanto, com base 
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na (Figura 31 C.), é possível observar que os aerogéis reforçados apresentam melhor 

performance na remoção de EE do que o J5MS-cit em baixas concentrações (até 7 

μmol.L-1), fato este que pode ser explorado em condições reais de tratamento de 

efluentes, onde as concentrações de EE no meio são baixas. 

As isotermas dos aerogéis reforçados também apresentam perfil sigmoidal e foram 

submetidas ao mesmo tratamento das isotermas dos aerogéis não reforçados. 

O gráfico com ajuste sigmoide encontra-se na Figura 32 A e os parâmetros do 

ajuste encontram-se na Tabela 10. 

A.  B.  
Figura 32. A. Ajuste sigmoidal de Γ em função de Ce para aerogéis reforçados com 

base na Equação 20. B. Ajuste linear com base no modelo de Freundlich. Os pontos 

representam dados experimentais e as linhas contínuas representam os ajustes. 

Tabela 10. Parâmetros de ajuste sigmoide dos dados experimentais – aerogéis 
reforçados 

Aerogel A b xc (μmol.L-1) r2 

J5MS-cit 8,66 4,35 2,01 0,9859 

J5MS-cit-5%BCN-HCl 7,63 3,43 1,19 0,9673 

J5MS-cit-5%BCN-H2SO4 7,66 4,71 1,13 0,9756 

J5MS-cit-15%BCN-HCl 7,73 2,83 1,34 0,8283 

J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 8,09 5,62 1,17 0,9664 

 

Os dados da Tabela 10 evidenciam que, com relação à concentração em equilíbrio, 

os fenômenos de cooperação começam a ocorrer em menor concentração para os 

aerogéis reforçados, comparado ao aerogel J5MS-cit. As partículas de reforço 

aumentam a afinidade do substrato pela molécula de EE a baixas concentrações, 
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ocorrendo uma maior quantidade de moléculas adsorvidas a baixas concentrações e 

favorecendo o fenômeno de cooperatividade, corroborando com os resultados 

apresentados na Figura 31 C. Possivelmente, as partículas de BCN geram uma 

orientação preferencial das hidroxilas disponíveis na HPMC (e do grupo ácido 

disponível do agente reticulante) para o interior das paredes do aerogel, aumentando 

a afinidade da superfície com EE. 

O ajuste dos dados experimentais com base no modelo de Freundlich encontra-se 

na Figura 32 e na Tabela 11. 

Tabela 11. Parâmetros de ajuste Langmuir Freundlich dos dados experimentais – 
aerogéis reforçados 

Aerogel 
KF (

𝝁𝒎𝒐𝒍

𝑳𝒈
) (

𝑳

𝝁𝒎𝒐𝒍
)

𝟏

𝒏
 

N r2 

J5MS-cit 1,0967 0,5189 0,7494 

J5MS-cit-5%BCN-HCl 1,3108 0,3683 0,7538 

J5MS-cit-5%BCN-H2SO4 1,2266 0,2389 0,8683 

J5MS-cit-15%BCN-HCl 0,8480 0,1745 0,9146 

J5MS-cit-15%BCN-H2SO4 0,7867 0,2976 0,8247 

 

Para os aerogéis reforçados, observa-se que, independentemente do tipo de carga 

de reforço, a adição de 5% de partículas de reforço resulta em um aumento na 

capacidade máxima de adsorção de EE comparado ao J5MS-cit. A adição de 15% de 

carga de reforço resultou em uma diminuição na capacidade de adsorção, devido ao 

aumento da densidade do material (Tabela 5) e consequente diminuição da área 

superficial. De forma geral, a adição de cargas de reforço aumenta a heterogeneidade 

da superfície para adsorção de EE. Os efeitos de adsorção cooperativa podem 

influenciar o aumento da heterogeneidade da superfície, uma vez que, as moléculas 

de EE tendem a formar multicamadas de adsorção. 
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Os experimentos de dessorção foram realizados sob aquecimento pois o 

aquecimento favorece fenômenos de dessorção. De acordo com princípio da energia 

livre de Gibbs, o processo de adsorção é espontâneo se a energia liberada compensar 

a perda de entropia no sistema, o que faz com que a adsorção espontânea seja um 

processo exotérmico. 

Experimentos de dessorção evidenciaram que, independentemente do tipo de 

aerogel, a quantidade de EE dessorvida após 24h em etanol puro a (24±1)ºC foi 

inferior a 1%. Valores de dessorção de até 48% foram atingidas sob aquecimento a 

55-60 ºC por 2h. Estes resultados indicam a possibilidade de reciclar o adsorvente, 

uma vez que valores maiores de adsorção podem ser obtidos em condições 

otimizadas, por exemplo, com fluxo de solvente.  
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5. Conclusões  

 

Novos aerogéis de HPMCs foram sintetizados, caracterizados e aplicados como 

adsorventes para EE.  

A solubilidade do agente reticulante mostrou-se um fator importante na eficiência 

da reticulação, afetando a estabilidade e aplicabilidade do aerogel, portanto, agentes 

reticulantes solúveis são preferenciais para tal síntese.  

Além disso, a combinação dos valores de DS e MS e do tipo de agente de 

reticulação também influenciam a eficiência da reticulação, uma vez que, quanto maior 

DS e menor MS, menor será a possibilidade de ocorrência de reações de reticulação. 

Esta combinação pode ser até certo ponto compensada com o uso de poliácidos como 

agentes de reticulação.  

Para os aerogéis hidrofílicos, o tipo de HPMC apresentou pouca influência no 

módulo de Young. Tais aerogéis apresentaram alta resiliência à compressão e 

estabilidade em água, álcoois, acetona, hidrocarbonetos e meio ácido. 

Os DS e MS apresentaram uma leve influência na molhabilidade dos materiais, 

uma vez que os aerogéis com J5MS (maior valor de DS) apresentaram menor ângulo 

de contato com água.  

As isotermas de adsorção de EE sobre os aerogéis apresentaram um perfil 

sigmoidal, evidenciando a presença de fenômenos de adsorção cooperativa e 

formação de multicamadas. Além disso, os valores de DS e MS afetaram 

significativamente a adsorção de EE sobre os aerogéis. Os aerogéis de J5MS 

apresentaram maior afinidade pelas moléculas de EE do que os aerogéis de E4M, 

evidenciando que, quanto mais hidrofílica a matriz, maior será a afinidade do aerogel 
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por EE. Dentre os aerogéis não reforçados, o J5MS-oxa apresentou maior afinidade 

pelo substrato, revelando que, a ausência de grupos ácidos disponíveis aumenta a 

afinidade do aerogel por EE. 

O aerogel J5MS-cit apresentou maior capacidade de adsorção de EE, 

evidenciando que, em combinação com uma matriz de HPMC hidrofílica, o ácido 

cítrico contribuiu para um aumento da capacidade de adsorção.  

A adição de partículas de reforço (BCN) na síntese de aerogéis híbridos 

BCN/HPMC resultou em pouco impacto na homogeneidade, porosidade e 

molhabilidade do aerogel. As partículas de reforço dos aerogéis híbridos sintetizados 

estão localizadas principalmente no interior das paredes do aerogel, resultando em 

um aumento no módulo de Young dos materiais reforçados de até 20%. 

As repulsões eletrostáticas das cargas negativas das dispersões BCN-H2SO4 

contribuíram para uma maior estabilidade das dispersões, resultando em uma melhor 

dispersão das BCNs na matriz polimérica. Como consequência, o aerogel J5MS-cit-

5%BCN-H2SO4 apresentou a melhor relação funcionalidade/concentração de carga de 

reforço, sendo a melhor opção de utilização dentre os aerogéis avaliados. 

Embora as cargas estejam localizadas preferencialmente no interior das paredes 

dos aerogéis, representando pouco impacto em propriedades macroscópicas como 

ângulo de contato, os aerogéis reforçados apresentaram maior afinidade para 

adsorção de EE.  Estes resultados indicaram que a presença das cargas de reforço 

podem resultar em uma orientação preferencial das hidroxilas e grupos ácidos 

disponíveis para o interior das paredes do aerogel, aumentando a afinidade da 

superfície. 
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Os aerogéis apresentaram capacidade de remoção de EE de até 90% e 

capacidade de dessorção de até 48%, evidenciando a possibilidade de reciclo do 

adsorvente, o que aumenta sua aplicabilidade como adsorvente em condições reais. 
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APÊNDICE A – Isotermas de Adsorção 

 

Tabela A1. Modelos de isotermas de Adsorção 

Isoterma Equação  Forma Linear Referência 

Langmuir  Γ = Γ𝑚𝑎𝑥 𝐾𝐿

𝐶𝑒

1 + 𝐾𝐿𝐶𝑒
 

𝚪

𝑪𝒆
= 𝐾𝐿𝚪𝑚𝑜𝑛 − 𝐾𝐿𝚪 

(Xunjun, 

2015) 

Langmuir 

modificada 
Γ = Γ𝑚𝑎𝑥 (

𝑘1𝐶𝑒

1 + 𝑘1𝐶𝑒
)   (

1

1 + 𝑘2𝐶𝑒
)  (Hinz, 2001 ) 

Langmuir 

sigmoidal 

Γ = Γ𝑚𝑎𝑥 𝑘3

𝐶𝑒

1 + 𝑘3𝐶𝑒 +
𝑘4
𝐶𝑒

 
 

(Limousin, et 

al., 2007) 

Shifted 

Langmuir 
Γ = Γ𝑚𝑎𝑥 (

𝑘4(𝐶𝑒−𝐶𝑠) 

1+𝑘4(𝐶𝑒− 𝐶𝑠)
)  

(Grant, et 

al., 1998) 

Fowler -

Guggenheim 

Γ
Γ𝑚𝑎𝑥

⁄

1 − Γ
Γ𝑚𝑎𝑥

⁄
= 𝑘5exp ( 

𝑘6Γ
Γ𝑚𝑎𝑥

⁄ )𝑐𝑒  (Hinz, 2001 ) 

 

Tabela A2. Ajuste de modelos de isotermas aos dados de adsorção de EE – aerogéis 

não reforçados 

 

Isoterma 

r2 

E4M-cit 

r2 

J5MS-oxa 

r2 

J5MS-cit 

Langmuir  0,9370 0,8493 0,9862 

Langmuir modificada 0,7854 0,8868 0,6184 

Langmuir sigmoidal 0,9051 0,9232 0,7877 

Shifted Langmuir 0,8807 0,9676 0,8482 

Fowler- Guggenheim 0,9555 0,8997 0,6580 
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Tabela A3. Ajuste de modelos de isotermas aos dados de adsorção de EE – aerogéis 

reforçados 

 

Isoterma 

r2 

J5MS-cit-

5%BCN-HCl 

r2 

J5MS-cit-

5%BCN-H2SO4 

r2 

J5MS-cit-

15%BCN-HCl 

r2               

J5MS-cit-

15%BCN-H2SO4 

Langmuir  0,5155 0,9596 0,7949 0,8945 

Langmuir 

modificada 
0,8164 0,7542 0,7263 0,5759 

Langmuir 

sigmoidal 
0,7944 0,9583 0,8319 0,8271 

Shifted 

Langmuir 
0,9506 0,9970 0,8615 0,9579 

Fowler- 

Guggenheim 
0,8920 0,7629 0,8984 0,5511 

 

 

A.  B.  
Figura A1.  Modelo linear de Langmuir A. Aerogéis sem reforço e B. Aerogéis 

reforçados. Os pontos correspondem a dados experimentais e as linhas continuas 
correspondem ao previsto pelo modelo 
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A.  B.  
Figura A2.  Modelo de Langmuir Modificada. A. Aerogéis sem reforço e B. Aerogéis 
reforçados. Os pontos correspondem a dados experimentais e as linhas continuas 

correspondem ao previsto pelo modelo 

 

A.  B.  

Figura A3.  Modelo de Langmuir Sigmoidal. A. Aerogéis sem reforço e B. Aerogéis 
reforçados. Os pontos correspondem a dados experimentais e as linhas continuas 

correspondem ao previsto pelo modelo 

 

A. B.  

Figura A4.  Modelo Shifted Langmuir. A. Aerogéis sem reforço e B. Aerogéis 
reforçados. Os pontos correspondem a dados experimentais e as linhas continuas 

correspondem ao previsto pelo modelo 
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A.  B.  

Figura A5.  Modelo Fowler -Guggenheim. A. Aerogéis sem reforço e B. Aerogéis 
reforçados. Os pontos correspondem a dados experimentais e as linhas continuas 

correspondem ao previsto pelo modelo 
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