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A preparação de materiais vitreos e cerâmicos oelo orocesso sol-gel vem

':lanhando l.Jmdesenvolvimento muito grande nos últimos anos, sl.Jperando em muitos

casos as tecnologias convencionais.

Este trabalho apresenta um processo sol-gel original de moda a obt.er

silic.: dens.:, ·3.morh e monoÜUca cuja estrut.ura gel é reforçada mecanicamente

oel.3. .:di9ão ·ao sol inici·~l de microesteras de siUca prepar.~das pelo método de

St.dber ou pÓ de sÜica comercial (C.ab-O-Sil HS),evitando o oroblema de C/uebr.as.

Análises feitas com microscopia eletrônica de transmissão (TEM), área

sl.JperTlcial BET, t.empo de gelificação. ·::jifr.atometria de r.aio-x. ,::jensidade,

microdureza '!ickers. espectroscopia de absorção ótica do l.Jltra-violeta ao infra

'./ermelho caract.erizam cada l.Jmadas etapas das t.ransições sol-tgel úmido-tgel
seco-tvidro.

Os materiais vítreos preparados apresentam qualidade ótica compará.vel à

,.::!asilica comercial.
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ASSTPACT

The pr'eparation of glasses and ceramics b'::! the sol-gel IOrocess received

notable development in the last few years, showing in many cases great advantages

an conventional technologies.

This work present-s an original sol-'3el orocess in order t.o c,btairl oense,

amorphOUSano monolithic ·silica whose gel structur'e is reinforced mechanically by

~ddition to the init.ial sol of either silica microspheres prepared by the 5tbber

met-hodor fumed silica powder (Cab-0-5il 1-15Cabot), avoiding t.he cracks problem.

Analysis of transmission electron microscOP'::I<TEM), SET surface area ..

gelation time, x-ray difratom~trl::l, density, \Jickers microhardness, optical
5pectroscopy absorptlon fr'om UV to IR were used to characterize each step of the

process sol-+wet gel -+dry gel -+gla5s.

5i02 gla5ses mat.erials prepared in this way present oplical Quality
similar to that obtain commercially.

ix
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Capitulo 1:

IJ vidr·cI á urn dos rnateriais - "- -' h- - (i). -CwnheC1CuS D~~O . wm~m. Desd~

0$ tempos pré-histÓricos já se ut.iliz.a~i.3.mestes materi·ais pa.r·3. a confec,?ã,::) de

machados e p':Jntas de flech.3.s. Sua '.1tilização pelo homem é datada de l::erca de

12.000 anos A.C. e as origens ,j.3. descobert.a d.a técnica de ',jitrificação sã.::)

obSCLlras. No começo os vidr'os eram utilizados em pequenos ~.edaç:cls para

i~epr':Jdl_lzir o bdlho de um·a pérola e para f.3.bl~ic.ação de bijouterias. A f.abricação

de recÜ:Üent.es de vidt~,::>s6 apareceu no reino de Touthm.:Jsis III (sécul':J 15 A.C.>.

causou !.1m·3.',lerd3.deir.3. revolt.Jçãc) e .artigos de ',)idros pudera.m ser feitos em gr.3.nde

escala. Ela estimulou a arte da preparação de vidros e se expandiu por todas as

As técnicas mud.ara.m O'::>I.1CO.;:lté o sécLÜo XI. As cinz.3.5 de plantas

'-/egetais terrest.res (contet,do potássi.::». A arte de prepa.r.ai;:3:o de vidros coloridos

foi estiml.11a.d.a oe1-: Igreja oar.;:l a confecç:30 de vit.r.3.Ís. Em 1612, em Pis.3., fl::>i

publi,::ad.::>o lh'rc) "Arte \)etrarÜ\" que foi tr·3..:!uzidc) em \'ári.3.s Ünguas. Na Boêmia

f.::>r.3.mpreparados os primeiros vidros de "cristal" .. ql_le contém altos t.e,::>res de

,::hl.1mboe foram assim cham.3.dos devidos à SI.Jabeleza.

Ac) fim do século xt,,"!!r um·;:lre\!J::>l1.19:~0ind!.1strial se deu '~ra9as à química,

qU.3.nd,:Jos s·3.is /"1.3.tt.lr.3.1sforam subst.ituldos pel.3. socl.:!.-tabric.ad.:i .3.partir ,:le S.3.1S

tirados do mar. A técnica de fl.1são. ,::onsagr.ada pe1-: tecnologia, s6 ·3.pareceu no

final do século XIX. As composições de vidro óticos fOt~·3.mdiversific.:id.3.s pela

intt~odu,?ão sistemática de 820:3, P20S e outt~OS 6xidos incoml_Jns graç.3.s à

c.::>labor.3.ç:ãc)de Abbe. Schot.t e Zeiss (Alematiha) em torno de 1875. Isso .3.ssegl.1rou

um progresso f.antásUco .. Que em menos de 10 ·3.nos produzir.am vári.3.s composições
de novos vidros.

'~~operiodo .je 1950-1960 -r':Jram desen\'ol'·;idas e3.plic3.da.s todas as

técni,::as fisi.::o-qulmicas par3. a fabricação e estt.ldos dos vidros, onde apareceram

'::>smais dí··.....el~sos tr.abalhos cientl ficos n·a áre.3.. Os vidr':Js sã,::>hoje utiliza.j,::>s em

qt_lase t.odos os aspectos das ativida.des humanas: em c:as-3.,na ciência .. na indústr'ia

e mesm':J na ar·t.e .. pois eles t.gma '3rande propriedade de se ajust.ar às necessid.acles

do homem.

1.1-0 que é '.1mvidro'"

ter vari3.dcs. Se

dentro da. ling!.1agem c.::)rrente est.e r.ermo designa um material ft~.3.gil e tr.anspa.rente

bem c.::)nheci,jo desde a3.nU~ij1d.3.cle.: n·a linguagem cientlfic3. é um·a def'iniç:3:o dificil

de ser feita com l:Jre.::isão e é um conl~eito sujeito a evoluções.



Ds \/iclr':ls podem ser I,Jistos como sólidas não oristalinos obtidos .3.oart.ir
"\ . , ~ .. (2j ... l'l, •do r"'estrl3.mento ae L!m llQUldo ·:;uperf!..lndldo.T3.mma,n .ate P'::Jst!..ilol.Ja eXlst.encna de

um est=.do '·)itrec .. entr~et.anto, somente possível se obter um sólido não

cr ist.3.lino pelo resfri.=.ment.c >:1eum liquido .. ma.s existem numerosas out.r.:s técnic.3.s.

1'4u01.3.extensão da linguagem podemos

desordem da matéria.

.3.sso(:iar o termo vidro com um est.ado de

Um estada não crist.alino pode ser ottidc. essencialmente por t.rês via.s

diferentes: congelando ·a desordem estrutl..lr.al .je '_1f11·3.f.3.se liquid.3., .3.pr':lI,/eitandol:l

carater desordenado de uma fase gasosa ou desordenando uma fase cristalina.

,4 maneir·a .:::1.3.5510.3.de prcdLlzir um vidro c':lnsiste em resfd.3.r um lÍ1:1LJido

si_!ficientemente rápido de mod':l Cluea 51.1.3,,::rist.aliza,?ãi::Jnãi:l tenh.a temDo de se

pl~o(:essa.r. Estudos mais orecisDs D·ar·aa.nalis.ar .3.Pt~ep.ara9ã.':ldestes materi·ais são

r'ealizados seguin,jo a e'./01u9:3:I:Jde uma v3riável ter·modinâmica! ,::omopor exemplo c'
\h:JlumeeSDedfico 1.J, efn funç:3:oda temoerat.I.Jra (fi'~. ia) .• • J •

P?.rtinclo de um Üauid':l .:l alt.as t.empet~.3.t.ur.3.s!i:l t~:~sfri·3.ment·,;:)pr"::J'·/OC·3.uma
......

cont.r.3ça.I:J.

liquido pChje ,::ristaliza.r-se .. o que intt~oduz uma desconUnuid-~de (j,1,1 f (ger.almente !...Ima

contra9ão! na C1..lrva.. QU se evit.a3. cristaliza.ção p.assando-se rapidamente. por Tf

(figur.a 1a»). t"-loorimeiro ca.so.. ·300 final d·a cristalização. ql.Jando .3, temoeratl..lra
CQntinua a .abab:.ar.. o sólido cristalino contim.ia a. se contrair, se'ndo que a

in.::lina9ão da ,::ur\"'a ·30 p-artir deste ponto é n.;:)entanto inf'erior:i curva do Úqui,jo

inicial. f"-·losegundo caso, o resfriamento pro'·/oc·a l.Jma'::ontraç:3:o no ÜQuido super-. ,
r~esf'riado ,::omum coeficiente idêntica àquele do liquida primiti'/o. A pa.rtir de uma

>::ert.a temper.atura T? -9.inclinação d·a curv·a diminl..litorn.9.nd.:>-sepr6xim.a .3..a':)I.Jela

cj,;:) s6li,j·:> c:ristalino. O p':Jnto T,,, m·at~cana curV·3. a p.3.ss.agemcb liquiclo super

r.....esf~""la.!jO D·3.r.3. um \lidro e define .3. t.ernoer.3.t.ura de t....f"'.:!l""!sicã!:J ''.}ltre.3. (T~), Este t...i~:Q.. ~

condl.JtÍ\!idade térmic.3. e a m·assa ',/olumétric-a. Já o coeficiente de dihta9ão o; 01..1 o

}:Joise.

É .9.ssim impi:Jssl·..iel numa simples defini9ã,;:) en'31,::;bartod:::s .:lS m.ateriais
.,"\.::;'::luais ch.am.3.mosde \/idro, devido à sua alta diversid-ade e diferentes técnicas

de prepa.r3.ção. De uma m.aneir.3,ger.al ficaremos i::cmdois tipos de ,jefinições:

.3.-Definiçào iJoer.9.cional

crist.alizou" .

SâVIÇO Df:
'-i::::i'j:çAõ-: IfQSC'1
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FIGURA i: DGilfiniç:ão d. tGilmPQr.tura dQ trans;iç:ão vltrQ. T~ .) V.ri.ç:ão do voh .•mQ

QS;PQclfico V (ou Ent.lpi. H) com a tQmperatura (l:ÚQuido, 1.••. : ÚQuido S;UPQr

resfriado, c: cristal. v: vidro). b) Variação das Quantidades derivadas: coeficiente

de dilatação a:. (ou calor especifico). (de (1»
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nenhum.:!.

\iidr':Js, e t-3.mbémenglob.? outr·as classes de materi·3.is L1I_1enã':J são IJlOros. r"'lesi:1e

estes amorfas tão úteis em nossas vidas.

J:'ur-·a.s.:dest.e mQdQa t.ecrmlc"3ia dos silicat.c,s utiliza est.es m.:9.ter·iaispr·aÜc2,rnent.e

da mesma forma que são encontrados.
l •••• ~A Sl.l.lc·ae Llm \!idra par

estrL~turais(;3/4,15) (nem todas •• 1" .~iTI0d1'!" lcaçoes for·te SErrSCr

c::ristalográf'L:o, 01...1 seja perceptl.::eis j:\i:Jrdif'ratomet.ria ,je Raio-X) desde pr6xim'~ao

quartzo cl~ist..3.lit"1t::lperfeito .até ·3.alt ..amente desordenada sUlca .3.merf.a.
, ,

A silic.: vitrea ou t.ambém,;:h3.madade "Quartz':J ·amorf'o"é '..1mtipo de '/iaro

,::u.j.aci:Jmoosi!;ão é ·a mais pr6xim':J de 100~~de di6xi,jo de si11cio. Sua estrl..ltur.2. é

form.ad.a ,:Ie tetraedros Si04 como '-Jnidade básica '::':Jnformeilustr.ado n.a figura. 2.3,}.

Estes tetr.aedros são lig.ados pelos "/érti,::es de modo .3, f'orm.3.r I_lmaestr~utl_jr.:i

des':Jrden.:ida (figura 2b), A distância entre o át.:Jmo,::tesi11cio e o ':le oxigênio é Lie

~ t·- i5', •• <-' ri .', . d R' v . d' t'" j .U.:",o nm' " en'.rs,,·anc·o, de ·a.;~or_.1:' com ana.i.1SeS/ e a10-.·....., esta ls,anCla pO'_E '",'ar12T

até cerca de 1 nm.

A cres.::ente necessid.ade n3.S I.Jltim.3.sdé':.3.das da utilizaç:~':: de sUica

dist.inSluir os dif'srent.es til:,,::s de silic.a 'v'Ítrea ,estes foram separados em 4 tipos

. 1 • d' ~. (5)CCrrner'Cla rne"-~l..·eI lSpanl\)E1S :

.llQQ I: '3llica vltrea produzie'l.:aa partir d.:) quartzo natural em fornos eie fusão
elét.ricos sob at.mosfera de um gás inert.e ou VáCLlC'à temperaturas de ·~2[100 °c. O

produto final apresenta cerca de 5 ppm (em peso) ou menos de grLlpos OH, mas,

t~el.ativament.e altos teores de implJreZaS metálic.3-s, da ordem de 3D-iDO pom
,

(Aluminii:J)
"f"'··

105,201,204(·1.;) .

4 ppm T..c~ .,(8)•ni, aS1•. , (..J .1:...



a)

; . '
FIGURA2: a) Unidade tetraedrica bá.sica da silica <De(1»

b) Estrutura da sllica vltrea <De(7»

® átomos de oxigênio
• át.omos de siÜcio

b)



TI22. li: Silic.3. produzida a partir de 06 de quartzo cristalino por

6

,::f-,ama(pr·()cesso 'v'erneuiD. DeI.Jido3 parcial volat.iliza,;ão e a aus&ncia de q!..lalquer

,::ont.amina,;ãode c.adinho, as impl,jrez.3.smetálic.3.s são menores que ·3.S do Tipo I, mas

a at.mosfer-'a da chama (Hidrogênic,- Oxigêtiio) pr'oduz um t.ec,r de 150-400 ppm ele OH.

~..jn c -. ""0-' ; 'C' H r"''''''' Ho ci' '-In~o ;1(8) ri" ~l't -'O""q(5:1 E 1n,(10)... _·me_ '_·Oill_i 0.•.031 ••. · . e -_._1.1.1 Ir mc_ ....•., _:~I .•• IS.L } ,_.-,_ . .;l.A ~.l._ I' ..•• _16.fo .

T' 111 I ,.• M ~l' . t t· ri t . d ,. d ' •. M S' C' ,,mo _: '.f laros I~e Sl lca Sln ·.e~lza.~os a par .lr . a m rOJ.lse ue 1 J.4 quanao

lJurrif.?'Clos numa chama de f"lidrcgêni,J-,JxigêrJic,.Est.e material é pr·at.icament.e !il./r·e

de impurezas met.álic~s, ma.s contém .3.ltos t.eDres de OH (·.....1COO opm) e (~erca de iDO

-. • I ••• ~ {8j .-. ' (9)
(.:.pm .:la U de',,l1ClI:j .3.': sel! pr·ecur·sc,r. f-.l(jmes C~'Jmer':n·3.1S: Supr.3S1.1. ! ~oectrQsll.
-. . '7",.ir(1i)C,:;r'\"ung " ;;<t._l .

DI?sn1a com presença de v·apor d'áS1l..Ia. Estes vidros de sUic.3, são simiLares ao tipo< •

m mas c.:>ntémsomente 0.4 ppm de OH e cerca de 200 ppm de Cl. t-~omescomerci.ais:

f" '" "IS) l:: t '1' 1_II='(S) í' . -"'4"'( 11)·::lUpraSll"'1 .' ~pec,rOSl "J, , .•••ornlng i:t-,:, .

Um outt-.o tipo de técnica de preparação de silica vltre.3. vem b:imando
grande dest.3,Q1.Je nos últimos .anos: o processo Sol-Gel. Esta técnica permite

prep·ara.r3os mais diferentes composi'~ões de vidros de silica e com alta.s pl..lrez3oS,
c>:imp.3,tlveiscom t.odas ·3.S tecnol.;:,gias acima mencion.3.das e em m'...lit.os c;.scs

ap,-·esent.am qualidades e vant.agems super·ic,res. A tabela I sint.etiza c,s 4 tipos de
, "

silica comercial.. incluindo mais dois tipos (V e \./D referentes à sUiea preoa.ra.da

pelo pr'o,::eSSQsol-gelo

As diferentes técnic.3,s de prep.araç3.':i d':Js vidros influenciam su·3os

de silica .. apresent ..am excelentes prooriedacies flsic.3os (mecâ.nica, térmio::a e

quimic.3.S:alta. resistêm:ia. a. agentes químicos (ex,::eto HF e meta.is .:õ\lc.3olines),b.aÜo

,~~ ~l· •..•i ~ d di1 t •..."' (-O 5vln-5~ Q , "h"" "",... ,--.-.-, - , ,a ""-. t"'·-<:··-t2. ....•·~'....;e,~.en·,e r e ••a ,.30'$'.3.0, .. ,'.. ....;" . QL.eJ. _ /_" Opul•...l!:in·:1um uua, ;:_1.::> ,_n.~.•.a a
~ ' . (1) b,..ermlCQS , ·oa transmitância na regiã':J do LI'·) (at.é 5D~·~em 200 nm,

cheg.3ondoa 80% em tipos especiais); por isso é iT't1.Jiteutiliza.d.3, na. confec>?:ã':ide
bulbos de lâmp3,ljas de mercÚrio e element':is 6tiCClS.É excelente isolante elétt~ic':i

\10" -3. .1.05 n em .3. iOOO°C).



Tà:ea 1

MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE SÍUCA ÓTICA (De 12)

QUARTZO FUNDIDO

calor

5i02(quartzo) -+ 5i02 (vidr'c,)
'ia\:'JO

TIPO lI: Fusão em chama de ,::hSt.·3.iS de 'Ju-3.rtzo na.tlJl~~Ü

TIPO IU: Hidrólise em f·3.se ',/-3.oord.o: tett~:H:lc)reto de sll1>::·3.puro

carregaclo por Limachama.

TIPO IV: Oxidaç:3:':Jde tetr3.cl'::lreto de s.tlica pure o qual é ·t:.Jndido

elétricamente ou por meio de clasma

TIPO V: Gelificação de uma. s':Jluç:ao c':Jleidal de silio::3.t'::J,Üc.3.lillo e

.:lensHic.ação' a t.emper·at.Llr·as eie 1500 a i700

~t("';I""Al;-=Q Q r\r-Il;,....M :~Qr:.=::2.~·~l ~a 11m 1.-.A ;I-J,., ,"";:0 .=il;;-~ Q
, ' •••·_H .•..•.•..l._..__ r_··_ .••..•._'-'n'-l_& ,......•....-r'.-.=' -_-_ '_I;"~ ,:3. •• X.·~,-·..•. •.•.4.--. ..•.•. _

se'3uindo densific:ação à temper·at.ur.3.S de 1150 a .1720 'JC

5HOR)4 + 4 H20 -t 5H01-;)2 + 4 (ROH)

:3HOH)4 -+ SiD:;< (ge1 <:ie sÍlica dens) + 2 H20

TIPO VI: HidrÓlise e p'::llicondells.3..ç·3:ode l-1malcÓ:ddo de sUlca ..
. j d .f' .-. 't t t --" ~",-,'J~se'~UlnC.::l . enSl 'lcaç:ac, a eml:,er'a Liras en re bU.-, e:::!L.U C.

:3i(DR)a + 4 rl2D ---t Si(CH)4 + 4- (RCiH)

, F



várias décadas; \iidros e foram preparados a partir

da Ol..irificaoãc).. moagem.. mistura." tl0mogenizaoão, prens·;gem. e sinterizacão de p6s (- - >

grãos finos de óxidos tais como Si02,' A12D3' PbO} Fe20:3 e Q1..itrosm.ateriais). As

reações quase sempre ocorriam durante um estado liquido em temperaturas entre

iODO e 200(('C.

o processa sol-gel baseia-se no principio de formação de l..imarede

tridimensional inorgânica pc,r reação de hidr'Ólise e policondensa.ção em soll.J.çã!:Jà
... ti8jt,emoeratur'a am!:nent.e· .

quem histor'icamente sint.etizou pela primeira \iez o Et.il

Ort.c!silicato em 1846; ele observou Que deixando o produt.o ao ar' livre este era

lQ •..,t=>mQnt""...."'nl"::" ..•tido em "m 1""""1 "i~r""o o''''''';u-1o,i, lel"'ra hi·drA'.I.i'~Pdo Si'(nl="t) "'j:llo•••__,I·.t_III_1 "_ '__ I "'_1 •."••. I -' :/1'- ..,•••l", ' __ v .••.•••. l.t" I ._ -=_ ....,- 4 rw-

v.apor d'água .atmosférico.

Ü10!,;'.açãona técnka ,...ceramica e vltrea de l..Itiliz·ar "precursores"

aprooriadas para a obtenção destes materiais só apareceu cerca de 100 anos mais
tarde, a partir da década de 1940. O nova desenvolvimento pode ser denominada par

~ Sol-Ge1 e consiste essencialmente de 4 passas:

(i) mistur'a de precursores apropriadas com baixa \/iscosidade para assegurar a

hamogenidade a nível molecular,. formando um sol;

(iD conversão do sal num gel úmido par reaç::ões de hidrólise e policondensação;
esta etapa é fundamental na processo poi5 assegura a homogenidade quimÜ:a do

produto cerâmica Of..l vltreo;

Üii) ':Jbtenção de '..immaterial por'::Jso .atr.avés da eliminação d.a -r.ase llquicia..; este
material pode encontrar-se em diferentes formas tais coma: sólidos porosas

(;;:erogel ou aerogel), filme-finos, micro-particulas (esferas), etc;

(iv) densific.ação através de tratamento térmico para transforma.ção em vidros,
cer.~micas, filmes, et.c.

A figura 3 m':Jstr.a l.Jmdiagrama esquemático compar.:itivo entre as duas

técni>::·as de preparação de vidr,;:)s: fusão e sol-ge1. Pela técnica convencional I;:)

quart.zo é fundido a alta temperatura (-- 2000 0c), é r'apidamente resfriado e ,jepois

é feito l.Jmt.ratamento térmica em temperatura mais baixa para a. eliminação de
tensões internas (recozimentoJ. Na processa sol-gel toda a processt:J se dá a baixas

temper.atur.as (próximo da ambiente) .. seg'_le ·:ipenas um tratamento térmico (para

densificaç:3:o) em temper.:itura pl~ó:dma .3, T3 e consequentemente ma.is baixa Que
.3.Q1..Ie1.3.susadas nc, processo de fusão. Ist,:) torna o processo mais econômico do

ponto de vista energético,

As segl.Jint.es vant..agens aparecem, QI"";.3.no:10comoar.adas com as técnic.as

'-'0"" Ij:ln,;;on"'i',; '~;"7andoo p''''oC<:lS-O~",1_"'''''1(i5,i7..1:31.__ I IV _.4 .~ _.1 U.",• .- ,. _::5 -_ .•. 9"- .
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lFigura 3: Comoaraçãoentre as técnicas de oreoaração de vidros:
fusão e sol-Qel (de (58»
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'::a)vidr'os CC'ri1 alta pur'eza podem ser !:repar'ados

preparadas

com mulUcomponent.es e alt.a

( .-w

Por' outrc. lado o ::,r'ocesso apr·esent.a .~lgumas des'v'ant..3.gens cClma pm-'

,
cíe pt""oc!utos monclliticos.: residuQs de

,..
r·?alC·?lS

/\ .
cr':!·3JilCIJS e

:Jra.nde r""eduÇ):ªovolLlmékica durante a orocess.3.mento e l.:mgos temODsde oreparo.
=:ste t;""ab.alholntr':Jduz esta nov·3.tecnologl.3. !li::lBr.asil onde não se tem

nem tt""adiçã'::lna prep.3.ra.ção de quartzo fundido pa,r·3.as mais diversas .3.o1Ü::.ações

Ót..icas. ApresenrJamos um·a .3.lt.ernati',/a tecnológic.3. par·a ·30 Gotenção de prQÓutos

f:Jreparadas pelo mét.:!dode Stbber ou pó de sUlca '::Qmerci.alCab-O-Sil M5 (C.3.bot),-a

estrut('lra dos géis prep.ar·3.dos foi reforçada f.acilitando as etapas posteri'::lres de

oreoal"".aç:3:o.Estes géis mistos agora oreparad'::ls for.3.man-alizados ut.iliz3.ndo ',Járias

técnicas de m'::ldo.3.':::.3.racteriz.armos .3.transição de '-.1msol até o pr':Jduto fin.3.1 : o
·'jidr·o.

r--~ocaPitulo 2 descre\/em':lS '::lprocess':! sol-ge1 mostrando quais

re3.çf5es qulmic.as básica.s do processo .. a influência dos diferentes catalizadores
na estt-"_itura do ge1, o envelhecimento, a secagem, a dificuldade de se obter um gel

iTlcnoÜUcoe o Pl""ocesso de densifk~.aç:3.!::lde um gel.

u capitulo 3 mostra passo a passo a preparação das microesferas e dos
'~éis desde o sol ink~ialaté o tr::Ü3.mento térmico . r--·l0c.aoitulo 4 desc::revemos ·3.S

técnic.as experiment.:iis l..Itiliz.3.d.asna c.ar.acterização de microesfer.as e a',j.aliação
da textur.3. e estrutur.a dos géis .. dentre e1.3.s:a área superficial BET.. micrGscooi~

eletrEinica de tr.3.nsmissãi~ (TEM), densidade apat""ente, microdf..lraz.aVicker .. índice de

re·f't~al?ãl:::le esoectroscopia de .absorção/transmissão UV-I,/is-Infra\'!erme1ho.

o capitul':::l 5 .aores.ent.:1.os resl..lltados obtidos e .as ':::lbserv.ações d.as

,,/.ariações estruturais ql.Jepuder·am ser obtidas durante toda a etapa de oreoara'iio
de um vidro pelo processo Sol-Ge1.

Este tr'abalho foi baseado ria idéia de t'lol""iet alllS}de introduzir

inicial "fÜmed silic:a" par'a r'efor',?ar mecanicamente o '3el.

SERViÇO [)"Ê B 113~i":)TEc-/~~it'lNi'c;;t:i /, çKom _ IF O SCl
nS:CA_.------ ...- .._~..,,-._ ..•._----, .._ ..,---_._-~
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CAi=1Tt.l.O 2: O PROCESSO SOL-GEl..

A estl~utura dos géis de sl1ic.3. e os mecanismos de form.3.ção de um

sistema vitreo a partir de géis foram intensamente estudados e desenvolvidos nos

Este c.3.pltull~ apresenta l..Jm est.udo da tr.3.nsição scl-+gel-widro

caracterizando cada uma das fases. A primeira parte consta de uma introdução às

terminologias normalmente utilizadas para descrever o processo sol-gel. Em

se9'.Üd.3.·=oresent.amos l..Imadescrição d':JSdois tipos de géis existentes: col01d.3.is e

i:loliméricos .. já que ,;)S géis prep.3.rados neste tr.3.b.3.lhosão '..Jmamistura destes dois

t.ipc,s. Descrevemos 3. influência dos ,ji versc,s cat.alizadc:res na estrut.ura do: géis

e as diferentes etapas de transformações estruturais ocorridas durante o

envelhecimento e ·a sec·agem dos géis e o process·;:) final de densificação para

2.1-DEFINIÇÕES:

U 1, ~ ';' d'" t 'l'd 1':' . (24) dm ge e uma torma lr1....ermedarla en_re Llmso 1'-0 e um lQUldO' e po e

'ser obtido:

(a) oela hidr6lise e poli,::ondensação de um alcóxido metálico~ ou..

(b) pela agregação de partlc!-l1as coloidais (sllica coloidal).

Géis de sÜica podem ser des.::ritos como uma desordenada rede

tridimensional de partlculas de sÜica interligadas{2S).

Como os géis de sl1ica são formados num meio llq'..Jido usamos os termos

.al'::ogéis e aquagéis par·a c.3.racterizar os m.ateriais cujos poros são preenchidos

pelo Üquido correspondente, alco01 ou água. Enql..Jantoa estrutura contiver a fase

lÍquida nos seus interstlcios dizemos usualmente Que este é um gel úmido.

Ao eliminar a fase llquida, pCJrevaporação lenta, o material resultante e
denominadc. de xer'oge1, cuja est.rutura foi comprimida e a porosidade foi reduzida

ql..lando·a f.ase l1quida foi removida. Um.3.erogel é um tip,;) de xerogel do qual o meio

Üq'_lido f,;)i removido, por secagem hipercritica, de tal f':Jrma a evitar qualquer

colapso n.a estrl..ltura (ver seção 2.3.1).

A figura 4 ilustra um diagrama em blocos do orocesso sol-'3e1, conforme a

descrição da se,;:ão 1.3.



,
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FIGURA4 : Diagrama em blocos do processo Sol-Gelo
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22-005 COLOIDAI5

Umsistema coloidal pode ser descrito como uma dispersão de partículas

num meio ÜQukk>(25) cujos diâmetros estão usualmente abah~o de
,;,

1.000 A . A

dispersão é causad.3- por uma mút.l..larepI.Jlsão de cargas superficiais (H+ ou iJW)

similares liga.çj.3.sàs partlc1.Jlas '.)indas de eletr6litos t.ais como: HND:J,HeI, NH40H,

etc. Os íons dos eletr6litos são fortemente adsot~vidQs pel3. superfície das
, ,

oartici.Jlas for'mando uma rede efetiv·3. de ,::ampoelétrico ao redor das oarticulas.

Isto é mostrado eSQuematicamente na figura 5, onde as oat~tlcul3.s do sol são

reoresentadas c':Jmoesferas nl.Jmacaixa. Inici.3.1menteas esfer.as não '::.3.rregadas ou

fr~camente carregadas permanecem randomícamente distribuídas no fundo da caixa

(Figura 5·3.)como um precipitado num liquido. Se est·3.S esfer.as $.3:0 carregadas como

mostra a Tigl.Jr.a5b.> l.Jmarede de repulsão estabelecida entre as esfer.as f.3.z com

que estas possam se mover livremente, desde que o peso envc:,hlido seja pequeno.

Este representa o estado sol.

a) b) c)

FIGURA5: Reoresentação eSQuemática do efeito das cargas num sol coloidal
<DePart.low et aI (26»

Se o volume da caixa é diminuido ( por evaporação do solvent.e por

exemplo), um ponto é atingido onde as interações do camO':Jelétricl:J evit·3.m I;)

movimento das p.3.rtÍculas; a ol::orrência deste estado não fll.Jido marca o ponto de

gelificação (Fig. 5c).Similar estado po.je ser obtido pelo aumento da carga das

esfer.3-s. A figl..lra 6 mostra a tratisição de '..Imorecipitado (6.3.)para J.Jmsol (6b).. l.Jm
gel (60), e finalmente, par'a !..Imgel sec':J (6d). Neste caso o volume do llouido pode

ser comparado com o recipiente dentro do Qual as parÜculas estão contidas.
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FIGURA6: Transição de um crecicitado cara um Qel seco

(de Partlow et aI (26))

FORMAÇÃO DE UM SOL COLOIDAL

. '''''J:' •

E conhecidot:.c:-!QI..lea formação de ácido sillcico em soluções aquosas é

segLlÚ:;opela polimerização de monomeros SHOH)4 qllando SI..J.3. concentr,ação excede

iDO ppm, Abaixe. desta concentração, SHOH)4 em soluções aquosa a 25 °c apresenta
se estável por longos per iodos de tempo.

A reação de polimerização é baseada na condensação de grupos silanóis:

Si-OH + HO-Si -+ Si-O-Si + H20 (2.1)

P·ara a formação de um sol em meio aquoso os seguintes passos podem ser
t r-l (27)des'J·;aca·_os :

-formação de dimeros e formas moleculares maiores

-condensação destas espécies para formação de partículas primárias
-crescimento destas particulas

-ligação entre ·3.S p3.rtl.::ulas p.3.ra fCJrmaç:iode cadeias e em seguid.a a obten1;ão de
Llm·arede tr idimensional.

.,M figura '7; Iler(25) i'lele vê-se o

'~""'<::l.=.-im;::>ntnr-la= ~arti.-"la= <::l3 çnrm"....-3'.•••..• ".= '~::la··~ia·-a"t;::>m,-,;::>I""'afu•..." ::lmbient·~para'.-, -__ "_ •••• ,_ I ..J "__ 1..J "'. .•• _ ._ ' •• _ .;;I;~ •• ...I '_':;;:' c. ~, "'_""_1 'J I '. '_ ._ ••• c

o caso gera.l da polimeriz·3.9ã,~.

A reação (2.1) é responsável oe1.3.f'::Jrmação de ~articulas primári.;as, no
crescimento e na SUbs~qüente ligação destas cartículas durante a formacão de um

.,' J

gelo
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Figura 7 - Comportamento de um sol de sílica durante a p~
limerização em solução ácida ou na presença de sais (a) e
em solução básica (b).(de ILER(25))
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de ma.neira. simil.ar ao C·asa de formaç:io de orecioit.ados

03.rticul~s tencio L1ma .alt.3. solubilid.3.de são redissobidas e im:orp'::lf"a.das às

p.articuh.s m-3.iot~es,dimLlin.:j.:)o tiLlmerOde partlcul:l.s em solul~ão.

Em pH b3.Ü:O:l.. 3,S p.articulas crescem até dimensões de 2 .: 4 nm. Acima de

oH=7 o ct~escimento continl.Ja <à temoeratura. ambiente:) até dimensões da ordem de 5

a. 10 lim.

;
~:t! baix·as e

i:la.rticula.s orimári.3.s de diferentes tamanhos c1eoendenc!o do pH e dos sa.is

presentes e Cjllefazem descrescera carga iônic3. da particul.:.

Dest.a forma pode-se obter um gel .3.oat~tir de um sol estável pela sua

,jesestabiliza.ç:ão, introduzindo-se I....lmeletrólit.o 01_1 .aument.amjoa tempera.tur.a ( .:)

que f;::I1visto no item 2.2\ o aumente, 6: temoeratur·a reduz a. qU.3.ntida.dede lÍquido

intercelLIl·ar p,:)r e~/ap.:)ra9ão e aument.a a agit ..3.,;:ãotérmica ·30qual indl..lz colisões

ent.reas oarticulas propiciando a ligaçã'::l destas oela condensação ,j'::lSgrupos
hidr'::lxil nas su·as superfícies.

Devemos notar ·ainda., ql..le a agitaçã,:> bro~'.Ini.3.na.,propried.ade comum às

susoenções .::.:>1oid.3.1s,é um f'ator importante na estabilid.ade da.s suspenções. Devid,:>

~s su·a.s peOLlen·3.Sdimensões, p.articulas ,::oloidais estão em oonstante .3.';Jit.açãoe em
mo'./iment.:ldesc,rdenado. Est.e f'enômeno elimina efeit·os da '3r.:'-/idade. c. que impede

que as pal-·ticulas precipit.em.

A figura 8 mostra a dependênc:ia do tempo de geli ficação (Tse,),

r~eladc)n.~do com o pH de '..1msol cont.endo partlculas m·s.iores de sl1íca ,::oloidal
• I ••••• I .. (~:Si -.
i.acldo pol1s111S1COj. para. '3e1S com ou sem r.;,resença oe S·315de I'la. Comparando -as
m,lr'v'as. observa-se que

acim.a de 0.2-0.3 normal .. acelera o processo de gelificaç:3:o (curva. DEF). No C·9.S0de
sóis sem sais (curv.s. ABO l...Immáximo de est·abilidade é verific·9.c'io em torno do

pH=1.5-3 e l...Immínimo em t.:>rno .:io pH=5-6. Acima do oH=7 não há ocorrênci-a c:!e

gelific3.çàci uma. \/ez ql.,Je·:l.S pa,~t.icul.~s estã.:;j c'?rreg.s.das.; neste caso observa-se
somente o orescimento destas.

o US'::J de silic.?' c':lloida.l prooorcion.3 uma form.3. fácil de obt.enç3:o de
t ~ ··t ·t· .-. t j. d i'~c:nl~~oor 'quer .Z'::J amot~f'::lmOr1l::Jll·10'::Jpor Sln erlza.ça.o em empera,_-ul~·:S e ~':::~,L-- :::lUI .~, A

f igl...H~a9 mostt~a um·aih-lst.r.3.ç:ã.:lda estrutura de um gel col,:)id.al.
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FIGURA8: Mostra o efeito do pH no tempo de gelificação de um sol de shica.
A curva A-C Q dlilum .01 na au.Qnci. dliil•• 1 da .ódio.

A curva D-F na presença de sal de sódio. (De Iler (25)

2.:3 GÉIs POL!MÉPJCOS

Alc6xidos de forma ger-3.1M(DR)r,; ,:)nde M é um met.a1 de '-J-alênda f"!, - t.al

como SHn=4), AHn=3){ THn=4) etc e R Llm grupo alQuil C:;;H2:.:+1' tais como CHs1 C2H:s

são su.jeit,~s .3. fen6men'=<sde hidr6lise e F:ic.licondensaç:ãc'em presença de á'3f.Ja. As
~ b'· f ,\ -~ . treaçoes aSlcas para o enomeno sao as seguln es:

_•....•{r'H) -" 10•.••0 . i -n H "
t.Jl l-.\-' i ri ----yr ,-I nl2 ,.. 2 f..J 1 21_,

reação de policondensação

\ ~-~

(2.2)

(2.3)



FIGURA 9: Partlculas de sllica coloidal ligadas em soluç:ão aQuosa.
(DeBrinker et aI (28»
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D Óxic{o resl..llr.a.nt.e t'1Dn/2 e geralment.e or1Jduzit:JO em forma.s de pec:uenas
,

~:u-"r';:-.ttl~·= (l""'oJ ., ,.,m"l
r•.•..•••. ' ,•. ~_.",,,,,,,,-,-, \ "- I IUU •

Ger.=lmente as de hidr6lise ,. -J --e po .•.lcon'..Iensaç.=o se ef'et,:,Jam de

forma simultânea e incompletas e há uma retenção de um certo número de radicais

tr.ata.mento tér"mico podem ser descrito comi::! '..1m·:!. composil?ão do tipo:

(2.4)

Neste processo não podemos distinguir onde começa a reação de

de oolic!::>ndensação. Dur.3.ntei::> processo OCi::>rremml_Ütas

r'e~ções int.ermediária.s, di fi cL/lt.anel e:. um·;a.. .. ~ t d';" .descrlçao ~erme:. ,lnamlca exata. e,

consequentemente imp.;:,ssibilit·3. l...lmapl~evisão ,jo sistema. Assim, os efeitos de

mudança de parâmetros s6 podem ser descritos através de experiências.

~ interess.3.nte s.3.lientar que !:J processo s01-ge1 não está s':Jmente

limit.ado .3,':Jbteci';:3:o de l~xidos.O pt""ocesso pOlje também ser utiliz.3.dl~ p.3.r.3, a sintese

,:le sulfetos e o~dnitritcs., l:Jncje a reação de hidr6lise é substituld.a por uma

sulfetação ou uma .3.moliase respectiv.amente, abrindo direções para .= obtenção de

novos materiais com atraentes propriedades flsicas .

.Na prática hidrólise e policondensação se dão .. em geral, em meio

alcoólico .. l.Jma ~Jez que ml...litos alcóxidos são insolúveis em água. Assim o álcool

fl.Jnciona como um solvent.e comum para a água e o .::>rg.:inomet.álico. A f'igl...lra 10

mostr.= um diagr.=ma de miscibil.3.dade dos dois alcáxidos de sÜica mais utilizados

ql...le são: .:J tetrametóxisilano (TI'10S- SHOCH3)4) e o tetraetóxisil.3.no (TEOS

Si<:OC2Hs)4)' Ambos .apresentam um·3. região de miscibilid.3.de relativamente pequena

quando mistl.Jrados em á.gua e seus respectivos .=lcoóis. Entretanto, TMOS oode ser

utilizado em mais alt.a c.::>ncentr.aç:3:o que o TEOS. Port.anto .. quando a hidr!:Jlise é
feita com excesso de água, Tt"10S é o composto mais adeouado. Neste trab·3.lho os

'3éis prepar.3.dos .apresentam uma relação de 4 moles de ágl...lapar·a cada moI de TMOS

confor'me poclernos ObSer'.iar· na figura 10 para W=[H20J/LTt10SJ=4
T . (30,31) •.. , ..I r'abalhos recent.es ffios"ram ql...le a hl,:lr'ol1se e ccnsequente

policondensa,?ãc de alcóxidos de sÜica podem realizar-se sem ·30 utilização do meio

.:ilcoólico. Uma mistura de água e alcóxido em meio ácido (pH~2 .. HeI) é homogenizada

com um equipamento de ultra-som ( tipo Sonicator), obterldo !Jm ge1 denominado

sonogel. Isto é P'::lsslvel de'./ido a um processo de cavitaçã'::l, l:Jnde regiões de alta

são formadas prc,movendo a hidró!ise do

.3.lcóxido.
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Região de
Miscibilidade

i="IGURA10: Diagr'arna de miscibilidade. Sist.ema Si(OR>4.ROH.H20.

<De Frassas et aI (29»

ROH

lSERViÇO DE BI BL!(~:: - ..f'S~C.A .c;.l,O - IFase'
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A , ,

2.3.i-p':-iFLUENCIA DfI...5 CATAlIZADORES PARA GEIS POLn-lERICOS

À b •• ..I i' d ',. '.., ?' l' d N'2 ''j' N ,~.,m as as reaç!Jes ':te .'i1 rOJ.lse C:..._J e p'J lcon' ens.açao ( ....J} s·3.o.3.te·.adas

oela presença de um catalizador tais cama: ácidas miner.3.is (HN03e HCD,ou bases

(!"~H40H) . A velocidade e a equiÜbrio das reações (2.2) e (2.3), os tempos de

•. f·· .... ~ t d ... '" f ..... d d' " t (32,33}'3e.n lcaçao, e a es .•ru.ur·a os ge1s sao 'un9oes -e lversos parame .ros· :

-natureza do metal M

-n·3.tureza do grl.1PIJ hidrolizável (notadamente o comprimento da cadeia)

-natureza do solvente

-t.emoeratura e press:;to

Pope e
, . 1"36)

M·3ckenZle' . propuseram '.Jmmodele qLlalitativo para os sistemas

onde a .:~a.talização básic.a e ácida é dominante (nest.e esquema, deve-se notar que há

,::>utl-OSfatores ql,je alteram ·as taxas de gelificaçã.::), como por exempl.::) a

concentr.3.ção de alcóxidos, de ágJ.Ja e do soh/ente). O modelo de Pope et .3.1está
representado esql.Jematicamente na figura 11, o qual combinado com os resultados

de Iler(2Sl (Figura S), explica o efeito dos oatalizadores (ácidos e básicos) na

mi-.:~roestrutura dos gÉ!is. As taxas de hidrólise e p.::)licondensação são pequenas sem

cat.aliz.adores (pH..•...6-7) e consequentemente os tempo de gelificação são grandes. Em
meio básico a taxa de hidrólise é grande (hidl-ólise pr.ati.:::amente como1et.3.),mas a

tax·a de polimerização é pequena e os tempos de gelificação são evidentemente

det.erminados pelo f'enômeno .:le polimerização (tempo longo). Em meio ácido, para

pH.......:3-4.. ambas t·ax.as são gr.3.ndes e os tempos de gelificação são peql,jenos. Para
pH( 1-2, a t.axa de hidrólise é alt·a e a influência de impurezas têm um efeito muit.ogrande

sobreat.axadepolimer ização .Ot.empodegeli f ica,?ãosera

essenoialment.e influenciado por elas.

Para pH acima dO pont,::) isoelétrico da solução (-2 para a sÜica) '...1m

al..lmentona concentração de OH provoca um aumento na t,.axa de, polimeriz.ação e

consequentemente diminui o t.emoo de gelifi.:::ação. Est.3. redu,?ão no tempo de

gelifÜ::.ação, no entanto .. atinge um mínimo deI/ido às carg·as repulsiv.as c.::)ncentrad·3.s
sobre os aglomeradas. (~I.Jandoo pH é aumentado acima deste .e.:Jnto,,::)t.am.3.nhodas

l:Jarticu1as do sol devem correspandentemente aumentar a fim de vencer ,::I efeit.o

,je cargas repulsivas da superflcie. 1st.::) resulta num ge1 com microestn/tura

c,::)nsist.indo de p.arÜcl.Jl.3.sesféricas grandes, quando o pH for alto. Em casos

ext.rem':Js, o fenômeno de preci!:.itação pode ocorrer antes de ocorr·er gelificaçãoi

:!ste pr'ocessc, é l..Jtilizado par'a pre!:,arar pós com diâmetr·os cont.rolados (v. seção
2.4 .1).

\
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De um macj'J'3er'al, 11.305 camOiJsiç;:5es cmde .3. hidrólise é ml..Üto m·~.isráoida.

monômeros fracamente ácidos para formar esoécies ainda mais condensadas. Obtém-
• J'IJ : •••• IJ ... \

se ent.,3.Ci,l tlrí1 sol de PCrl1rner';~s r·elat.lv.3:rnentel:!rances (50 a 200 A),_c,s qua.1S deVlda a

sua alt.·a interligacãa .. são f':lrm·3.dasora.bcamente só de Si02. ( Figura 12 b>..'
C~.uando a hidr6lise é cat·aliza.da em meio ácido .. utiliz.3.ndo-se

'::onc~entra'?ões ba.ixas de água e ácido .. a taxa de condensação é ma.iar que a.

hidrálise. t'4este regime, o crescimento de c.3.dei·3.slineares é favorecido. Isto pode

ser~ Ci i-esult.ado daalt.a reatividade nas ext.remidades da cadeia (Figur:i 12 a).

Est.as hnas cadei.~s! quando su.jeit.a.s às

ipcssibilid.3.cle de clc:braf"" e !""oelar) que ·3.Sp.3.rb:ul3.s coloidais 'Jbtid3.S em geis
ca.ta.liz3.dos em meio O.3.sÜ:o.

A t..~\:oela Il resume .3, influêr"!cia. dos c"H-·:ÜiZ-3.dor"·esáoid(JS e bàsio!:ls na

esti""utur3. gel para o C·3.S0de tetra.-aloóxido cie silica.

sistema. ticamente (Z·J) pois cada c.ataliz.3.dor diferentemente n·3.

estrutura gelo Ela é tão interessante como complexa. A tabela III mostra o

mecanismo cat.3.Üsti·::o p.=.r.;!20 diferetites cat.:alizadores considerados na formação
de qÉ!is de slUc.a p.3.I"":13.Sreacões de hidrólise e polioondensacão. Em qer.3.l pode-se

- ~ -:o -

concluii~ que:

\.1) di·f'erentes catalizadores produzem signíf'icantes variações nas proorieda.des

dos géis secos durante a densificação.

;:liJ !::lStempos de geEfic.3.ção e propriecl.ades n,3:o somente c:iependem do pH da
s(Jluçã'::linici-:Ü..mas t,.3.mbÉ!mdo mecanismo de catálise e do tipo do catalizador.

tiucleofiUc3. do fÜJCr, e conseouentemente ráoic!a t.,i>::lrólise e

ooliccndensa.ç:ão

t.3.x,as de
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Figura12 - Crescimento e gelificação de sistemas
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CATALIZADOR
PROPRIEDADES

ÁCIDO

-'

BASICO

_ \hidr~lise

incoMpletacOMPleta.

Reaçoes • rápida
lentapolicondensa9ao

TeMPo de gelificacão

curtolongo. .

rtl'Utura

pOliMérica linearpoliMérica riMificada

Gel textura

fina <10-50 Â)grossa (50-200 ~)

teor de OR residual

baixoalto

~aixa

elevada
xerogellPOrosidade

(fecha a e aberta)(aberta.)

"

densiticacão relaxacáo poliMericafluxo viscoso
(teMperatura baixa)

(teMPeratura elevada)

Tabela 11: In~luência do ca~alizador no
processo Sol-Gel e nas proprie
dades es~ru~urais dos géis.
(de 20733737).



REAÇÃO
-

CATALIZADOR DEREAÇAODE
.-#

, -
(CONDIÇOES)

HIDROLISEPOLICONDENSAÇAO

HF,HF

sUbstitUi~áo nucleoiílica do ânion
substituição nucleoiílica do ânion

(todos pH)
F (SM 2- i> F (SM 2-Si>

HCI, HBr, HI e HNO)

reação eletroiílica do íonsubstituiçIo nucleoiílica do íon
hidrogeniônico

hidroxila
(aciMa de pH:2)

H2SO", HOAce

possiyel reacao SM2-Si eM adipão a
""

(aciMa de pH:2)

substituição eletroi.do íon hidroxila

NH"OH

substituicao nucleoiilica de íon""
hidroxila

HCI, HBr, HI

substituicao nucleóiílica do respec-
""

(aciMa de pH:2)'
tiyo ânion (SM 2-Si)

HCI, HBr, HIN HCI, HBr,

sUbstitUi~ão nucleoiílica do ilúor
MI, OHAce, H O) ,

introduzido por tracos de iMfu ezas eM adicao aos MecanisMos postulados

HéO"

para a tos yalores de pH

(abaixo de pH:2)

TABELA III:Ca~alizadores e seus princípios ca~alís~i

cos nas rea9ões de hidrólise e policondensa~áo
do TEOS ( de Pope e~ al (36».



2 ..l-PREPARAÇÃO DE PÓS ULTRA-FINOS

:"1'~~
B.3rringet-":-·"~~Segundo

f"'rJ • ",t•.•••• ..., "l' t .S3.0 a1+ lcelS de serem com,rIJl.:H:::os sem a acilçao de l.l'=,an es. isto

torna a f:,t""epar'a'i:~o de p6s ult.ra-finos com diâmetros controhdcs de '3r3nc.!e

lder'esse f1~ indLjst.ri~.

;:0:5 çle silic.3..

2.4 i MÉTODO DE STÓBER

t:..rn 1968, Stbber et a1(89)est.uda,~am \/árics sist.emas alc6xido-álcoo1 a fim

de ofJter pal~UQulas esfér·ic.as de sl1Ú:a ffionodispersas com diâmet.r,:; infet""ior' a i
micron.

'-!20-~..jH40H .:dici.:;na-se o alc6xido. Seguincio Qua.litativamente o deseri\/,:;l'.Jimento da

'-'eaç:~c.podemc,s o.bser·\,'ar um·"" o!:.ales,::êr:cia e obtenção de uma suspenção t'r""anca
ap6s alguns segundos.

- ,
M influenc:i..3. do .àlco!:::lsobre o tamanh::: das CL3.rticul.3.sé impcJt~tante.

Cbtemas p.artIculas tanto ma.ÜJres '::IIJanto mai.;:)rfor a cadei.: ele• .3.1>::e.:;1.:]s .3.1o::06is

3) lnfluênc:ia dO .a1c6xido

As reações de hidrólise e policondesa.ção sã,::)mais rápidas (1 min';' e as
;:.al""tlculas

.:Jemenortamanhcj(men.:;rQue2iJOnm)comousodeTt--iOS

(Tett~:metoxisilano), Cem o tet.r·3.oentil ester ·3.S reações S:3.,~lent.3.s (24 h) e3.S
O·3.rt.iculas maiores ( 2.tLm e

;J.3.rtic~..J12.S ,
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Aadi,;.~Q de ·am':lnia,:::oé funelamental. Em meio neutro e ácido obtém-se '3el.

Esferas ooeJem somente ser obtidas em meio básico. A 'v'elocidade da reação é tanto

TI.ais rápida qIJant':l maiol~ o pH. ObtÉm-se partículas com pH acima de 1D.2,. m·?s com

f\~rmas esféricas deform.:idas e aglomer.3.d.3.s. P.3.ra oH adm.a ele 10.6 as particul.3.s

são esféricas e separadas.

D) Influência da Quantidade de agua

Est.udos no sistema TEOS-Etanol.. f'i'3ura 13, most.r·am ,~ue o t.amanho das

t.emper·a t.ur·a

rea9ão é tanto m.3.is rápida Quanto maior for .3. temperatura e que o tamanho d.as

particul.3.s é menor a alt.as temperaturas <0.68 ,Um.:1 50°C).

A preoaração de pó ultra-fino monodisperso e com tamanho de partlculas

,::ontr':::llá'leis é posslvel pelo mÉtodo sol-gel. Este processo é fIJncj.9.ment.a1p·ara

or':::lcessamentos de cerâmicas cristalina de óxidos ouros ou dopados, possibilitando

no\/3.S condições de reproduti\lidade eefici~ncia.

2.5 ENVELHECIMENTO

Sal-i3el o er:velhecimento. Estudos em espectroscocia
{4C'jRaman . e

:;lMt..jI4i,42i t - .-I h'd ',. l' d "" t·• '.' .1" . mos "r·am que ·as reaçoes ·..•e .•1- rO.i.1Se e 00 lcon ensaç.ac,) C':ltl lnt..lam a
':Jcorrer mesmo deoois do ponto de geli Hcação. Estas causam

enduresciment':J, rerm"'ço e reduçã.:) na estrut.ura dos gÉÜs. Estas ml...Jdançast.êm uma

~m muitos géis. devÜj':J 3. continuidade das re'~9ões Quimicas~p6s o ponto

,-<:> g,::>11't~ic"'-~n l"'\'''"\d=m cccr~""Qr I"'rl' ·=t301; ""''''r:;::;e'= ou "'l-n·-r'::>·=l'·= i,::>-"',..,;1'=a'-",...,·,-Ir, 1 i", 11'••.••- clu-"'""_1.'- __ .• ·;;L·~.;;!,,_.I I-I~ "'_I I '- __ '" .•.• .-.;;;;o.!=''-' __ '':: _....J ...;: '._.r_~'_._ '..1 '..0;__ •••• ~.~ _.~ ~ _

__ o 0'0 I -," ,~: ~-, ••••• -"::;-. ,-. ".~ '. t;,+:::~••.·- d .__ .' .._ 'I "'-j_ (43}Cil...J\ as!, um e_"_emp.•.a 'J1P .•.L;·U '=-<:'.U e:,=>':!E':l=>ae ".•.'""".,1'_, e=>,-,rltc,=>p,_·r lOl'-dS .
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FIGURA13: Tamanho das partlculas de SiOz obtidas após rea9ão de 0.28

mol/l TEOS em função da concentração de HzO
<DeStóber et al (39».
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conf'Jrme descr·ito

tr'idimensional é devidcl 3. um mecanismo emlolvencio3 parcial co.:ÜescÊncia das

t::larticl..'üa.s.Ql..l.andoduas pa.rtlcuIas esfédc.3.S se I.Jllem,existe um ponto entr·eas

duas .:::omum rai':J de ':::I..Jr'v'.3.turanegativo. Sen,jo a501ubilidade local da. silic3. neste
, , .

oonto menor que na superflcie .ja particula há .3.'~correnci.3. de um tranSPQi~te e

c!ep':Jsi9:~bde p.artlcuhs nesta região de maneira a ens,lrossar o "pescoço". A

ti'~!l.Jr3.14 mostra uma sequÊnci.:a de partlculas interli'3adas oor oes':oçQs.

forma~ão de pescoços

FIGURA14: Formação de pescoços pela deposição de partlculas de sl1ica
<DeIler (25».

2.6-SECAGEM

D oróxim':J p·3.SS0.t;:)·3oraa obtenção de l..jmmatel~ial s6lido, sec.:J e ;aoroso é
a retirada d.3.fase liquida interstki.al (saLiente). Quando l.Jmgel úmido é submetido

seca.gem

macros,:::ópic.3o:

os seguintes eventos geralmente observados em esca.Ia

-contração e endurescimento progressivo da estrutura
-desenvolvimento de tensões

-tragmenta9ão do material

Uma sec·agem rápida pro·'JOc·3ofr.agmenta.>;::ão.devido às grandes for'ças

c.apilares pr':JdJ.Jzidas no finos p.:Jros d':Js géis (-:3-10 nm!. O processo de contra';:::3o

induz t.ensões de fra.t.ur.a os quais super'am .3. resist.êncÜ da f'ase s6lida. Assim a
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D1..lrante esta etap.3. tod.a a textl..lr·3. do gel é profundamente mooificada.

Ta.nto ·as unidades polimeric.as individJ..lais .. como a própria estr!_ltura do ge1 .podem

se cemtr·air .. permitindo '::l'_lere.:i.;::ões de (:ondens.:iç:ão adicionais ocorram ent.re os

da rede leva.

or'oor-iedades med~nic.3s do material.

QU3.ndo l..ImliCH..Üd.:J ev~pcr3. ,je um materi.3.1 poroso._ .3. f3.se sóli,j.3. est3.

A tens:ãc (P) num liquidcest ..3. l~e13cion3.da com o 1~:ÜO ,je cur\/atl.JI~·3 Ú~) dD

rnenisco por:

p= iLV coser (2.5)

onde 'I, ,.. e3. energia interf·3.cl3.l Üquido-vaocr e e é c ângulo de molhamento.~..
~uando o cent.ro de curvatura está na fase gasosa, o raio de curvat.ura é negativo

e o llouido sl::>ft~euma t.ensão (p)Q). Para um lÍquido num poro d1lndric':J de ra.io a.

o raio de curvatura do menisco é:

L..GgG:

r·= __ 3_
. cose

; 2 .j LVCOSlda J

,''-:' .•--,
\&:..c}

(2.7)

A. tensão n·::>liquido é suportada oela fase sólid.a, .3,oual oot~ta!lto sofre

::I:!mpr·essão··.•~1 A figur.3. 15 mostra um esquema. de como e'./oll.li a secagem de um ge1

a partir' do momento em que se retira a tampa do recipiente.

No inicio (fig 15 -3.)o raio do menisco é muit.:J maior q!..le o r31>::>do rJoro

='-toerficie da '3el.. for,?.3.s capil,3.res c!:;me9am -3.. 3.':fir e .3. oress.31:) capila.r S! igL.íal à

oress.3,·:) da interf-3.ce 1ic;uido-exteriot~ (fig 150), Uma \/e2: que .':J raio do menisco

'::'omeça3. se igua.l.3.r3.o r3.1o do poro., o lÍquido exercel~à uma força máxim=,ono

s6lido. Se eS1:·3.sforças superarem .3.tensão ,::oerciv.3. do sólido est.e se Quebrará.
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SECAGEM

a)condição inicial

I(quido/.,apor (menisco plano)

fase I(quida

fase sólida

b) evapo ração da superf(cie

criação de um menisco de raio r

pressão sobre o l(qUido do exterior:

Evaporation

Shrinkage

c) formaçao de regiões secas

pressão capilar máxi ma:

(Y5\; 'Ys( S
PR=: p.

Vp

poros vazios

ra io de curvatura m(nimo:

PE =: PR

FIGURA15: Ilustra9ão eSQuemát.ica do processo de secagem: desenvolvimento

de tensões capilares na fase sólida devido a evaporação
da f.:se lÍquida. <DeScherer (45».

a) condição inicial

b) inicio da evaporação

c) fcrma9ão de regiões secas
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QU.2.ndc3.f3.se lic:uida e reoentir:.3.mente sU.jeit.3.à '..,unapressãci ne'3atlva p,:

(fi'3 i5 b), como se abrissem.:)s repentinamente1:J recipiente do ge1 l.:Jmido,es!".3,

Dres:ão c.aus3. n.;i rede s,:lid;i uma '::'::lntr3.,;:ão.1\/., for,;;and,;) o ÜQ!..lldo a se

:'"'8,:listribuir nas regiões vizinhas. iJ liquido irá cobrir um·:;.área igu.:tl .3..1\) 8p/Vp .•

,::nde 8::>/'/", é a r.3.zã':Járe·a/\/olume dos poros 'II.azias, e a redistribui.;ão dará uma, \. ti

:Ilergi.;i igl...i.~.l.3, Cisv - ':iSLJ â!'} Sp/~'/P.; 'fSV e 'fSL são as energia.s interfaciais entre

·;iS f.3.ses sÓlido/Ij.3.por e sÓlido/liquido respectivamente. O trabalho realiza.do peL:l

Üquido caus·3, l...imaccmtraçãc) dada por P.:.âV; balam~eando essas energias achamos
,••., ., Iql_le.3.pr·ess·3.I:Jcapl •.a.r e:

~íL'.!cos0 Sp
, '
'"!'p

(2.8)

onde ---i LV é a energia intel~f'3.cial entre ·3.5 tases !iql..Üdo-vapcr e (2' o ângulo oe
Tlolhamento.

2.6.2 t'1udança na estrutura durante a secagem

Mudanças na estrutura dos géis durante a secagem foram descrit·as por

Iler('z5) p.ara sistemas coloidais. As forças de tens:3':l s'.Jperficial criadas dur.;ante a

remoção do s;:Jlverite ca.l..Jsamuma inicial deT':Jrmaç:3:oda rede ;~ue "enrl"'ugaIJ

.::onforme ° número de cool~dena9ão das parÜcuhs é .aumentado. Por'osÜ::lade

elesem.'olve-se QI-Iando,devido .às adicionais ligações 01...• formações de pescoços, a

rede torna-se suficier:t.emente fortalecida de modo a resistir as forças
ccmpressiv.;as da tensão superfL::ial. Ent.ão ·30 estrl-ltura Ije um gel coloidal seco

será uma versão contraída e distorcida da estrutura de gel originalmente formada

na solucã~ ( figo 16 c e d).
o' -

....... (22),.., "
Para ge1s pollmerlCos ,a remoçao do solvente causa um COlapso gradual

da rede resultando em li·gações .adicionais com por exemplo novas policondensCl.>?ões.

Deoendendo das condições isto pode induzir separação de fase como originalmente
. 1 d ~ h' d •.... ' (45)P(JStl_1ai o por 5e aeter ·an, 1'-.eeter· .

Em géis c.atalizad':Js em meio ácido <lent.amente l,idrolizados e com baixo

t.eor c:le ágIJa), forças eaoilares são geradas .:iurar1te a ret.ir.ad.a do sol'v'ente de
·::!entro das peQ'_len·as regiE5es entre os poÜmeras. Os poÜmeros fracamente

r'3:fT:ificados pr'essic1nam-se ent.re si deformando a estrutura de modo a criar uma

estrl.ltl-lr.a densa. EnqlJanto o solvent.e é removido.. 0305 estrl-lt.uras vão colapsando e

nc\'as int.erligações ocorrem. Obtém-se um gel seco muito denso com alta densid·3.de
e poros com volume peQueno (Hg 16 a».
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c

d

FIGURA16: Representação eSCluemáticade dessecação de um xerogel:
(a) em meio ácido

(b) em meio básico

(c) gel coloidal envelhecido

(d) gel coloidal composto de pa.rtículas comfracas liga9ões
<DeBrinker e Scherer (22».
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meios
,

e !:5 polimeros

= .3.ltamente ramificados, a estrutur.3. não se deformam rapidamente quando o

solvente é ret.il~ada. Géis com poros de gr.3.nde \/olume e parÜculas bem

identific.3.d.3.s s:3.':Jobtidos (Tig 16 b»).

As c::ara!~teriticas finais de ·;;,e1seco são determin.3.das pelas condiç..ôes
_.-:. ,. " ." (34)t .lS.lCO-OL.llrrllCaSem tOdOSOS passos da preparaçacr

n', o •~m~"'ho.-laC Dar. icu1ac "'0 m-""m"'nt·...•.-la ~'"'rQgaça'''o" ••• " •.,~ t ••••u I \0,10 _ .' ..., .••• _ 'l 11'...;'1 ''10.1 ".J .••••. "-::J '_ .

(ü) a concentr3.,;::ão de parÜcul.3.s

(lÜ) o pH.. a c':Jncentraç::ão d':J sol, temperatura e temp':Jde envelhecimento ou Qut.ros

tratamentos quando úmido

(iv) foro·as mecânicas durar,te a sec·agem

(v) condições de T, pH, pressão, concentração de sais e tens:ão sl..;perfici.3.l do meio
liquido durante a secagem.

(vi) t.empertura, tempo e atmosfera durar,te a secagem (humidade relativa).

2.6.3- O problema da monoliticidade

O grande interesse par.3. a indústria é a preparação de l....Improduto fin.ar
ffionolltico. A sec::a':Jemé uma et.3.pa

.. A .. - (21) -trlncas. s segLllntes açoes' sao
:...un gel menoÜti,~o:

crucial para .3. obtenção de !...lm\.Iidro sem

propostas a fim de auxiliar a preparação de

i- A1....Iment.oda resistência mecâni,::;apor envelheciment.o

2- Diminuiç:3:oda m.agnitl....lded·as forças capilares. Isto pode ser feito evitando os
poros pequenos ou diminuindo a tensão superficial I do llquido cem o uso de

surfactantes.

3- Trabalhar em condições hioercriUcas onde .3. interface Üquido-vapor desaparece

Um .3.I....lmentono raio dos poros pode ser obtido pela adição de DCCA(

Dr':::Iingcontrol Chemical Additive). Estes aditivos, tais come a formamida discutida

-~'r He_~h(47,4S) ~l'men~-mO d;~me~r-""d'~- --,...._~.-n~ g-l'~ -0 •..•··- 3,.- .c·~-·~-a-_::......;1- :=>_i'-tU 11'- I J Q.U I H.-d.! ..Leu '" ,_, W.=- ~""'\I ~~ . u '= '= I _U\.oiI .•••. .::) I L..'I T" ,:) ._'-,,......L..L.QI -=-

exercidas nas paredes dos poros ; no entant':J es mec.anismes de redu9ão de quebr.as
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,3.i~lç;aiJ sãc) bem conhecidos3.inCI-3.. A

entre um gei utilizando DCCA e um gel nor'mal nas 3 etapas: f;:lrmaç:~o do sol,

<:leUf ic·~cão e envelhecimento.
- <

1'""" t':"-''"'l',-::,~I~I'l't,-, "~,,,,-b '"'ar" a o''"'t~n,-'a~'''''',-J~um nl~--J'I,~,- m'.....nO'l·tl·'-O ~ a'_"j;I'-~ '••_'''- I '''';"- r'f_, ..,....; ..••=.~_.;t!-l .;\. U",,=, '"!-" '-' ~l'= t. 1-' '-"...ti...,<f;I,.• ...., ..I .L '_ ,=.

sec.agem hipercrltka .. Esta tecnica baseia-se na elimina9·3o d.a a,;ão destrutiva da
••••••••••• I ~ •••• , ~. (21,27)tensa.ClSUfJerf1Clal CIClllQUldo suprunmdCl a mterface l1ol .•udo-\.)apor· .

o processo está esouematiz.3.do na figlJra 18, a 0'J·a1mostr·a ·a CfJrv.~.entre

as fases ÜqLlidas e gasosa do solvente. De modo a ·3ssegl..Ji~.3.r3 continuid.ade

seguint.e f ar·ma:

o ge1 é .::.ü1Qc.adonLlm.aautocl.3.ve (fig. E~);par.a se '::Jbter ·as c.ür:diçães
hipet-critkas, uma da.da ouantid.ade de gás é inicialmente intr'_lduzida no sistema

: r·,~,~).,';quecendo .:J sistem.a,a. pressãcl aument.:! e quand;:, eis '.l3.10res do p'üntQ cr itio!:-

suoeracÍ(:js, lentamente rela.xa-se .3. press:3.o. D sist.em,3, resfr ia'::1'::>

2.7- DENSIFICAÇÃO

o ot~ocesso de sinteriz.3.ção e J..itiliz.ado desde os orim6rdios da

ci\jiliz':1Ção, no ent.anto se,ment.e nas tl·és últ.imas ,jecada.s que for·3omdes.en\.,lohiidc!s
modelos teóricos p·:r.a o seu entendimento. Ds primei!~os trab·:lhos Quantit.3.ti',"os

usando um tratamento termodinàmico e atoml.stico para a compreensão dos

mecanisl11':Jsde sinteriz.3.ção foram desenvolvidos no final da dec.a;::lade 1940 p':Jr
... (H'l .(50-521\J·2rlOSautc,res e em oart1cular p'::lrFrenkel. 'e KI..iCZi::Inskl .

A sinteriz.3.ç:3:o é I.••m pr'::lcesso térmi.::o Que reSIJlta na reo'Jção da áre.3.

superfl.ci:ll oel.3. fc,rma.;:ão dE::> c,::>ntc)rnode gr:3,o, crescimento dos pescoços entre

qat-tkula.s e fK)/-malmentedensificação.

A densifica,?ão e o passo fin.:l do processo s'::Il-gel par·a a fabricação de
m::1teriais vitreos. é feitaatr.avés de trat.amento térmico no Qual ':Jmaterial atin':le

um·adensidade simih.r àquelas dos vidros fabricados por fusão.

A densificaoão de um qel depende de numerosos parâmetros relacionados, -
com o modo de Sl..lapreparação. D'Jrante o tr-3.t.amento termico o gel p.assar.á PQr

\iar·l·~S et.ap.as ate se t.r.::lnar um vidr-.;:,.Dcc,rrem fenômenos t.ais como: eliminação de

a'3u,a e do ákool retidos na estrutur.3., oxidação dos resíduos orgânicos. relaxação

do esqueleto de silica e "Ünd.acondensaçã'::l de gruo,::>sremanecentes.



Controle do Processo Sol-Gel com o uso de DCCA

a) Formação do sol

37

DCCA bésico

.
• • • ~occ;..

1').\ SOA 100 A •. ,
·-e-O--

u_-------

sem DCCA

, .
30 A 100 A ::C-JA,0-.--0

10~/ t!5,Ã 20'\ 254.--.--e--.

DCCA "cido

var~b"'- eu. ~ ••

o •.••.
.~ ••••..•.Iá&e

O v:r-~
S.A. - ••00 m;g

• •
tlm.

•

b) Gelificação

sem .DCCA

~,

~.·t·~\~".,.~~
c) Envelhecimento

sem DCCA

com DCCA

com DOCA

Formacão de um sol,
com DeCA áddc)

b). Geli f Ü::a9:~':J sem e cem ,:) uS>:j de DeCA DeCA

c) Envelhecimento sem e '=om o uso de DCCA

me Henchet aI (47).
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FIGURA18: Diagrama P-T do ciclo térmico da autoclave (- - -) e

curva de equilíbrio liquido-gás (-) limitada pelo

ponto orltioo. <DcaÀca9cartcar(59)}.
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(Condensodor)
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Uefanol

- Nitrogênio
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re9ulaçõo

Termopar
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FIGURA 19: Esquema do equip.3.ment'::l de sec·3.gem hipercritica

me Santos (53».



a.dsl::lrvid3.;reggo na qu.al o ge1 perde peso sem sofrer redu,?ão estrutur.3.l. A

~,r·Óximaoperação é a elimin3.ç:ãodc.s radicais or·gânicos (T=.i50-50D 0(: ). A pr'esença

destes radicais á devida ao fato de que as reações de hidr6lise e policondesação

se darem em meio alc06lico. Qua.ndo a hidr6lise não é completa um·a gr.:mde

qu.;:l.litidade de Si<OR) não hidroliz3.dos fie·3m em eOl...lilibrio n·a

Qu.and':Jnum processe) de densifica.,~ão, estes grf..lOOSnão são retirados antes do

fechamento dos oor'os, o c.roduto final obUdo pode ser· um material opaco e ~.r·eto

('~.3.rboniz.3.d':J)em 11.1'3aI"' de um vidro claro e transoarente. Para. est·3, regHo .je

~-r"'''''·e,...-t·ur''' '....or,-j- .j.- ""'Q~O ~ •....e,-i·'r·'='-, o-t •...'·.l.ljr·-1 '-'-'O'-'''''-m ·-l·_..,I'ltS •.•.;:l-r ..'on+;:l•.,.: il!,_: I d~· ~.I t_1,- l_,.:t, ~ C r_1>--_, t=: I t.,W,,:,,·::lL. ,_= .'Z ,_tl,.,_ .:j .•• ,_Ii_, lj I t:! ;:. fi,." .''-101 ;_'='.11,,- ''..'_.

A ~ontracào do material

peCl'..len·3.sml_KJ.;:l,t,,:;.as!,o oeso da. a.mostr.3.e uma c'::Jnsider....á'v'el reduc:3:o esi:rutut ....al ate
que Q ge1 3.tinia a ciensid?cle d3. sl1ica. vit.rea" I Finalmente em tDrno de 1000 'JC ·2

~axa torna-S2 82is e C;:Jffi ·3 ;=1ued.3. de ··/isccJsid·3.oe c-- lD~":'

a sinterizaçãa por fluxo viscoso.

Q.'-'.3.I,do·a remoçã.::>da ágl..la não é realizada. efeU'I3.mente (grUDaS SitJH),
est·~ fiC·3 enclaLisurada no mat.eriaL cla.ndo ori':?em .30 fenômer:() d':J espum~ment.o

C'fo.3.ming").. que é .3, s·aida dos '3·3.seSretirados sob pressão nDS poros; em estágios

3.\J3.nç.adosde sinteriz.3.ç-ão. A ágl..la,mesmo em ouantid.3.des peel'..Jenasé m'...Ütas \ieZeS
indesejad':1; vist.e. que a sua inflLlência nas prc.!:.riedades do vidr'o ti! enD;....me.

,jes,::re'.;er a sinterizaç'ão de m·3.teriais obt.idos POi....deposiçã,::) qulmica de vapor

(C'v'D). I] modele) des,::reIJe a sintel ....izaç-:3,od'a um mat.erial ,::omporosld.3.de .3.berta e

dest.e modo é .:l.I:)roprlado p.3.ra descre',/er I:Jestágio inici·3.1 de densi f ic.a9:i,~ de um

ge1. i'~o entanto., nD final d·3. densifkaç.ão, este modelo ti! muit.'::lprÓximo ao de

f·in.3.1da. densi ·fi.::a.l;àodo gel.
D medeIo eie r-'iackenzie e Shl..lttler·.·.Jorth é aolicável a um m.3.t.eri.3.1c.::m

oorosidade fech.3.d.ae POt~'::lSassumidos serem esféricos. j···loentantQ, nl_1mmaterial,

com uma porosidade fechada PQde ser somente obtida quando a densidade relativa é

igu.3.1a cerc·a ,je 0.8, isto É! .. p3.l....a. '..1mge1 de silica .. uma delisidade de 1.75 g./cm3.

Assumincío Que um poro esférico de r.aio r é rode.:ldo por um el"'\velope

não poroso e se n á !:J m:'lmerode t.ais poros pc)r unid·3.de ele \!I::Jlumede materi.:l., nos

PDdemosescrever:

·~:ç-:r.~o~.:Jf a5"~. I



,-, x ~ 11: r3 =
..•..~. (2.9).

':nde () e .3. densidade relativ.;! igl..Ja.l ·3.rJ.3./,Or (/)30 é a densidade ap.arent.e do material

e /Jr a densidade do material completamente derlsific.ado). Urna densidade r'elativa

19ual a unidade correspe,ndente a um material completamente denso.

DI..ir.,mte.3.densi t icação, a energia do sistema perm."mece ,::olist.arte e.. em

'..1m d.ado temoo, a s':Jm·ad.as tax·as de .aument':Jn.3. energi.3. é igual a soma. das taxas da
" .-J • {55} ~ '54) .... '..

,:uss1pa9ao de e/"1erg~.a . :::5cherer" conslderou.3. mfh.ienCla de '::!;..Jatl~opr,jcessos

res!Jolisáveis oel.3. densific.açã':J dos géis: .a) aoão da tensão superficial .. b) ação da,. ,
!Jressão e;<tern.3.. c) dissipação d.3. energia por fluxo ',,'isc':Jso e d) dissio·aç30 de

energia pela variação do raio dos pcros. Quando o sistema espontaneamente evolui
......

v·arlaç.ao temporal da energia Wa é dada

(2.10)

Desde que .:J sistem·a forne(~e em:rgia, a v.ari.aç:3.odeve ser considerada
como negativa.

Se sistem·3. evolui sobre aaçã':J de pressão externa (P) a qual t.ende a
reduzir o volume dos poros:

= - p ~, 4 1t' rL dr
dt

<2.11)

~~Este

o sistema dissipa energia , sua
_ (57)caso, como most.rado por r renkel :

energia na forma de fluxo viscoso.

dw,= _
dt - (2.12)

C>:Jmoc.ada poro inicialmente, OI..J durante .3.densifi,::ação está t.otalmente
oreenchido por um gás com uma pressão p, o sistema dissipa Sl...laenergia 'I3.ri.3.ndo

os raios dos poros:

dli'J:j _ -o dv = - ;:>
dt. -

(2.i3)

Em r•.• m d·ad.:Jinstante, .3,evoluç:ão do sistema segl.Je a equaç:ão:



,-~:.',i• C~~~-:"::.iJ~:.,j,:Ch"ld
:':2.14:::

-.:'".j
.4-

+=
dt-

.-i'" dt. ot.'-: '.I

'''''< • ;~. t'" n~ \. ,~. 4' ,-i;j'7 ~ (~_/1'6; ...•. ""l ••••• -:. u ~ i ..•.1 W ••••• {O_n\r('1_)1 __ 11 ::.:. (.., i~l
.- J,J -- :~I rJ ~'I. \ 3 J . '.1 r-l ~ I' ~ - :3 " ;jt \.-. '-1

.3. GU.3.l 1e\/':1em conta tod:JS ':JS.3.spe,::tosd,::)pr(::>cessl:Jde sinter lza.,?:3:':J.
I-~O c·aso onde tem>::!ssinteriz.3.ç.~O cCJn·,jenci':Jti·:l<P=O}., e olide i:.OdIJS 'JS

d,o _
ejl:. -

Qf..landoa pressão intel~n.: p é gr.:1nde.. o m.aterial e:(oande-se. Se ,0 e

aparente rel.3.til/a aproximando-se d.,.. unid·:de. Finalment.e, 'se p e 2v/r são

,::ompará'./eis, .:i dimensão do material não muda com o tempo.

Q1..I.:ndoo gás dentro dos O':Jros não pOde difundir-se iivremente .. o número

de moléculas de gás nl..lmporo perma.nece constante. _A press:iio elo gás aumenta

(;:Ju.:mdo':J raio dos poros diminui. Assumindo que ':J gás fech.ado nestes por':Js

·Jbedece ·30 lei de um gás perfeito ..nÓs p':ldemoses(::re\/er:

p~)= r--iRT

de ':lnde

(2.17)

p= 3NRT
4'1i r~

_ NnRTp
- 1-0

(2.18)

r-·leste c·as·:) de sinteriz:1ç.3:o feit.: em presença. de um gás (.30r , N21 et,::) ou

~uando a reação toma lugar na superficie de um poro para dar um produto gasoso.
A EQ. (2.16) tor-na-se:

1

f (i-;)) - 3NnRT4
(2.19)
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A densidade re1.3.ti\l.3. então .. 3.1catica o 1,·/.3.1!:Jt~ limite:

~1L= ! -.
(4m1:/3 )(3~-lRT;:3M.:" )~f2 + 1

(2.20)

ccrresoondendo a um raio de poro critico rc de:

um ma.terial contendo um nl.Jmero c':Jnstante de O':JI~OSe para os auais -3. ener'3ia

super'ficial permanece aOl"'·oximadament.e constante cc,m a t.em!:,er·at.ur·a, durant.e o

tr·atamento térmico a densidade relati'v'a limita é menor qU.:int,;)m.aicr f':Jr o nl.Jmero

de moléculas g·asosas contid.as n,;)s poros. 1st,;) pode ser visto n·a figIJr.3. 20. Para um

número constante de moléculas gasosas durante c tratamento térmicO a situação e
mostrada na figura 21.

Este é um modelo simplificado de <::iensificaç:ão, não podemos levar em

!"':on.t··at.ndnc:: ne:: f;::.nnmenne::"Lli=>ocorr;::.rn i"':l"\moe:: 061'':::: d1ur·::.nt.i=>'::::U:=' t.r.::.nc::fnrm;:!I;~·1i;::.m- .. -- -- -- -' - .. _- •..• - - ... _'-o - _~ - - -. - - -. - ~ - - "-'T-- - .

um vidr':J. As variáveis QIJe infllJenciam o ,:=omportamento térmico de IJm ge1 estão

intimamente interliSlada.s. Por exemplo, a concentra .•;:ão de água de l..Jmgel modifica

as temper.aturas onde oC':Jrrem sinte,~izaçã,;) e cristalizaç:ão.



p

T = consto N, >Nz

time

=-íOURA 'ZD: E\'ol:ji;:~O d·3. densicla.,je rel.3.ti \).3, de l.Jffi '3el iJ(Jtit.endIJ dif'er'ente

número de ffiQlécl_Üas gasosas em fl...mç:ii;::) do t.empo.

p

rI Tz

N =const. Tz> Tt

time

FIGURA 21: E",Jolu9âo da densidade re1ativ.= eie um ge1, c:omo f'..lnção do temo;;:),

em diferentes temperatl..ir.:ts.

me Zar'z':Jcki (44»



nc c:iOitulo 5 .

.• . ."JlnSI_.rumet1t.aca.o desenvoll/ia.3. o·3.r·3. St1.3.

3.1 Pó de 8i02 (Método de StOber)

Stbber é feita pela mistura de duas sOlu?ões:

3011_IÇã'::lAi t'-iistur3. de 65 ml de l--1etanol P.A. <t--lerck>.em3 ml de TMDS

(Tetr'arneto:Üsilano- Fluka).

Soluç::i,~ B) Mistur.3. de 34..4 ml de á·~I._labidestilada deÚ:lniZ3.da em 22 ml de r'~H40H
, : < .-. •.•••••••

'·.Ct"'1=.1'::' .L} .

Pr·eo·3.ra-se ·::tssolu9ões A e B em dois t:leckers diferentes .. mantend'~ as

501uções S':Jb .agita.cão mecânica. Em seguida, mistura-se as duas soluções único.' Y J

becker deixand.:>.3.sol'..lção f·in.3.l homogenizar por -- 30 min ('=uidacJ.:Jscom i::) NH4DH e
..

masc·~u""'·3.Scont.r.3. gases e

Óculos de se'~I_H-~.n,?as.~o necessá.rios).

Após hom':Jgenizada.. 3. susoen9ão é despejada em c,3,osula.s de oorceh.n.3,
que sa,:) coloc:.:;cias em um banhc, de areia a T- 50 '..iC ,je mc,do a ~?

.....i.-..-
W'_'=:O esta eta.pa adicion.::t-se lent.3.mente

bidest.il.ad.3. à medid.3.Que os s':Jh..'ent.es',/3:.::) sendo eva.oor.3.dos a fim de C1L~ese

3.2 Preparação dos xero9É!is

Os xerogéis estudados neste trabalho foram preparados a partir de dois

orect.Jrscres:



?r~C:lir'SQr' A: i~~list.ur·ade rnet.ancl + rr--"lCiS

Precurs!:Jr B: Agua bi,jestilad.3. (prl=4.5) + de silic.a

A figur"~ 22 mostra. um dia.'3rama em el'Jcos da. prep-3.r"l'~9:ãod'JS xer'o'3éis

:~(Jm,,}'Jlumes t.ipicos utiliz·3.dos. Ds precursores A e E s:ªo mist.Llr3.dos de f,~t~m3.3.

um envelhecimenbJ de cinco di.3.s, o ge1 é colocado

para secar e se houver quebras durante qualquer etapa, o ge1 poce ser moido e

de imiscibilid.~de fig 1m. Cbtemos asslm uma

t-ela.ç:.iio entre I:JS'.j':Jlurned.a águ.a e .alcóxido a. serem ut.ilizados:

onde d é a densidade e M é o peso molecular

(3.1)

Ut.ilizando l.Jmafração \/!:JlumÉ!trica entre áh::ooV"Tt"10S+álc':J(Jlde ü.5., ternos

que.

:< = \) Tt""llJS----,..
i"')"!""HJS + v ifCO'JI

= iJ.~ (:3.2)

I),
ajcooi

(3.3)

Esc':Jlhendo 1::>'o}olumede aÜ::óxido .3, ser IJtiliza,jo, f"icarn fixados cluais QS

volumes de álcool e de água .3, serem empregados na prep.3.ração do ge1. Ao 'v'olume

de H20 que e '..1tiliz·ado no sol B é ·=.dici,:m·3.dc, DÓ ele silic.3. cuja ITia.ssa corresponde

a I_lmafr3.9·3.I::>em peso do n:.JmerQde moles do .3.1cóxioo metJálico.

e o numer'll~ oS! do .-~Q.1_,-

••• - ~ • I •mOles do .3.11::Ci;(10:10 .' ·assun:



PRECURSOR

A

10 ml metanol

+

10 ml TMOS

I~---.
aglta~

magnética

PRECURSOR

B

pó de s(lIoa
(Stober ou Oab-Q-SII)

+

4.88 ml água + HN~ (pH-4.5)

dispersão T
ultrasom

"
gel umldo

6 dias, 20 "O"

seoagem 80 "O

I moagem

i'
16 a 20 dIas•

gel 8eoo

(xerogel)

••
8e houver
Quebras

=IGUR~22: Diagral1H em blc)cl:Js d·:).o'~eo:ar~.9ão de xerogÉ!is, n1>:Jstrand.:)

concentrações tlpicas usadas.



x=l cort-'eSjJor1je ,2. um ge1 com 1\ em -'.-.,::'~Iqel.

h '~';ua .;a ser l..ltillZ-3d·3. é pre~../iamente t::idest.ilac:tJ e c1eioniz.3.c~.3.e :j~1

tJH=4.5 algum.3.s got.3.S de soluç:~Q D.Di norm:il

... "

llOUHJ.s ..•da.~controlarde.~e?':!u1ha.

em-·í5-Z0 Qualquer ohoque
-...mecan.lCOI::lUa.betur·a Ijesnecessári.a da estufa

durante esta etaoa deve ser eVItada. Ap6s a secagem os géis foram submetidos a

análises de: densidade a/:)arent.e, área super-F'ícial BET, microsc:opia elet.r~bnic.3.de

r,ransmiss:3.oCTEt'í) e di fr·atomet.ri.3, de r.3.i'::l-)(de modo: obtermos inf·orm3.9ôes sobre
estrutura dos géis preparados

3 .3-Densi ficação d-e Géis

P:±r.3, ,:) densen"FJh!imento deste tr'abalho foi construido Liffi .t>:Jrn'::l

-,' - ,C;'n; l-I ""'r',-' ';,(-,-,per::\ç:cll~ .•.gL.o. a ~<..._I_' ~'.

c rCt'""'nofoi cot'""I'Peccionadecem 31,7 m de fie Kantha1 A-i cem 2mm de

meca.nica dei IFQ.SC/USP com ~iD mm eie diâmet.rcl. Est.a I.'mela" de K::?nt-hal fOl

DEf'\A/UFUSCAR.

para Droteção ao conjunto.
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·'::ar·lcs

.Der·mitido .' .'..·ermlC·3. do .3. carg.3. na

resist.ênci.~., P.~rtincio lj·a temIJe/-·.3.t.ur.:!.3.mbiente e p'Jssivel gere ar duas rampa:s ;~orn

taxas de aquecimento diferentes e dois patamares em temperaturas constantes ccm

temoos desde 1 min até 99 h'~r·3.s. Ao final do ciclo (ramp.3.s e pata.mal-es)., é jJossl\'el

gerar uma rampa de resfríamento desde 1 °C/min até a taxa máxima de resfriamento

'::luando não se .aplica carga no elemento de aquecimento, deixando '...J sistema.

mDdif ic.aç:~ª(J

nl~ sistem.3. foi necessári.:l.. Este sistema const·: de um t'....•oo de OU.3.rtzo centra.1.lz·a,j,~

3.3.1 Trat.amento térmico em géis

o tratamento térmico em ·3.tmosfef"'a controlada. ao Qual os xerogéis de

Partindo d.3. temper.at:..Jra ambiente, o gel é .3.Queddc) .3.um·a 'v·elocid·30e de

i,jC~/rnin

regfiio ocorre a elimin.3.ção da água fisicamente .3.Cisorvida no ge1; o sist.em.3. e

deixado neste patamar por aproximadamente 8 horas. As condições atmosféricas e a

.3, lenta ra.mp·3. de aquecimento permitem que a ágr....•a seja eliminad·3 de) sistema. A

partir ,jest.e I:.cnt.o a t.emperat.ur.3. é elev.ada at.é SOO ·::'C SDi:la.tmosfera de l:)xi·:;Ênio

,~Q mi'l-ir=!"'I~ 1/': ~~-=l·;'~"o·:::oro";"""l'l""'f""le-=~;am,::.11·••..1·n.~L:-fi!·=~~I-a.:: ·fi1 bt!l~a'~ '::r"<~~ i~._ ~ -ÇQ;r,-,_-_ .._'--_' -1'-'- __ , '-' - :,1--' I...J •••• _ ••• ~i,I _. ~__ , ,----,t-:~- .•.......,. I~ - -- -a:: _ ,'_ .•.J •••••

··./acuo no sistem.3, e introd'..lz-se l..Am3.mistura de t-..J2(super-sec,::;)+ CCL4 pcr cerc·a de 4

hor·;is par-a. a eliminação da água quimicamente adsor'·./ida (ligada em form.:, ,je

r·.3.dÜ::ais silan6is Si-OH L Após esta e1iminaçãl~, o sistem.3, é limpo deix.3.ndo-l~ S(Jb

vácuo por 4 horas e segue um tratamentD térmico em atmosfera de Oz até 900°C

onde ha a eliminação dos radicais Si-C1 (declaração). O ge1 está pronto a.gcr.;i par.a

ser densificado; ist.o é feit.o em .3.tmDsf·era de l~xigÊnio .at.é a t.empei~atura máxim.:.,

I:)nde é feUc vácuo no sist.em.3, durant.e o tempo de densificaç::~o (1:30 11); fin.",lmente

o sist.ema é resft~iackj ler!ta.mente (l~C/miti) sob vácucl e'Lj3t.mcsfer·a de ~'iz·

•...;.a.ria.s .:málises fora.m realizadas ·3.0 lon';J(J desta eT_ap.as para a',"aliat- ·3.S

mudanças estruturais dos xerogels até a densificaç:ão.
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FIGURA 23: Sistema de atmosf'era reativa para densific-3.9ão
LlIo



Atmosfera
Elim. de Água

Elim.deRad.OrganicaCloraçãoDecloraçãa ,,~'lt'1 Resfr.~
Reatlva

VACUO OUATMOSFERADE ATMOSFERA
o

CCI4 ~I VACUO OUO2 SUPER SECO

O2 SUPER SECO (SS)
+

DE O2 SUPER SECO ~ N2N2

1200

1070°C /1:30 hr\
IOC/min.

o

200

1000

800- UO-«a::: 600

500°C/J2 h

::>

I- I
«

a:::lLJa.~ 400lLJ I-

o 10 20 30

TEMPO (h)

40 50

FIGURA 24: CidCJ térmicCJ '..Isad':J oar.3. a densifi.::ação



Este
,., .

C~apl tJ.110 3.:= r...ecr11C.3.S . ,. t ..,. I~~~::oerlrnEnt.3.1S U...lllZ2)~·3.S
.. '"

c ·3;-'2Ct2t~ lZ·3.Ç:·3.(j do caoittJlo :3. P.:lra.

·:f1.3.1iz.3.r ·30estt~I_;turaC~l~S':leissecl~se·3.S\/·3J~1.3.9i:Jessofridasoekl':.teIdurant·e'o

b~atamento
termlco ..for·amutiliz.adasasseS,U...,ant.,est...é(~nic.:sde.:análise:·area

suoet~fi,::ial BET) géis e micrõoesfer·as f·ora.m mÜ:r'ograf·~.da.s oor TE~i,densi!jade
-I''''~Q,",~Q l:,..,C..••l·;...1Q..•". rQt''"'a'~::'' ml'~ro,-lI't~Q~" \}l··-·L,:.r·- ,:. ~''''r''lm l~e~11''''a'~:a-m,:::l,-./;·...•a-= ,-',:::l=-;-..;n ._, , ..•.'_! I ,!..l .__ .•••._ ._: "-::,d._ .• ,I •..••. ~':...f ._ .•••~ T .__r:~_. .::;) _ 1'-' '_" .. _.4. ••.. '.-'1' -= . __ ,.Lu ...•...J :...c_

suoer'ficiais ·as ·amostra.s. Foi medid.a ·30 área superficial BET em fun':;,:::3:od·3.

concentração de 06 adicionaao ao sol inicial e durante o tratamento térmico de um

Tecria:

"'"01'::''''''1,1--= l'''''t'el~'"':'<='''''0 ffi,"'-m- Q ~::;;••..'l··..•a,...·o·~·~-l''''~-'-''''l-t-- ,-,- ~I'tr~ Q·.,tr-m;'-/--i-lU .•.~'-._; ••.•:::\_. _i!4' • ít·_,_· W lo;:;;-=-iJl~) '- l.·t:!il .•_=~ .~.. ~=. _r fI:._·LiiIf:-, t::::...,.:::{;;:. 1';:1, '_I_t· Q-. '_."'4.' cJ .•UCI_le.

fim de::::at.isfazer est.e desbalanç:c) elas forças mc.leculares e3t.6micas, ê.S moléculas

s'JPer·ficiais3tr·.3em ':Jás, vapor' CIU mc<léculas de

conhecido como adsorção.

Este e

c-ooe ser o resultado de um processo

[..-.].331s)é ':1 result·:ad'::J de um·a interaçã':J rela.tiv.:amente fraca entre um sólido e l..lm

oorosos é .3.tr:a"jes do métc\C!o da. a.dsor,;::3.o ga.sosa. Basic.;.mente .. as técnic·as de

a.dsorção eie gás enl/.oh!em a deter~minaç:ão da '::ju.~.ntid.3deeie gás necessária para.
D mJmerc) de

moléculas necessário para t=orrn.a.r' est.3. cam3eia pode ser c·alcu1ado .a.través CQ

volume de gás Vm requerido para formar a camada. Como a área ry ocupada por cada
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estudado pOde ser determinada pela seguinte equa?âo:

_ "/", ~ N
~..

ande N e o numero de Avogrado e M e Q volume molecular do gás.

A Quantidade de gás adsorvida par uma amostra sólida é proporcional a

m-3.S=2. m C1.: (=Si) . J • _ N:
2.mostr3. ! depen,je t3.ffiOemda.t.emoerat.ur.:1, da 1:)/-'e5S·3.0 do gas p! e da

r:'oles !:ler gr·3.ffia. de sÓlido:

n= ~ (P.l T~ gás.. sÓlida) (4.2)

Para '.Jm c.!ado ':.tásads':)I~vidl:J lil...lmdeterminado sólido mantido .3. T

c:olistant.e; .3.eq. 4.2 simplifica-se:

f (P) • , ..
T, 3dS, SOh<lo

(4.3)

:3ea tE!mperatura está abaixo da temperatl.Jr.3. critica ,jo gás, a fórmula

aI tern3.ti '.13.:

(4.4)

~ malS !Jtil ..onde Ps e a pres·a;ão de \/apol~do gás adsor\'ido.

As equa.ções 4.3 e 4.4 são exp•..·essões de isotermas de a.dsor.;,ão! isto e,..
dão a relação à temperatura constante entre a quantidade de gás adsarvido e a

ol~essão, ou a oress:~o rel·ativa P/Ps resoectivamente . .
fisii=a ( gráficos

,::iaqU.3.ntidade de gás adsor'./ido ',/ersus ·30 razão de pressão de gás aolicad.;, pel.a

oressão de s.at.l-lr.ação(pressão realati'.,!·a) em uma d.ada temperati-lr.;,J medidas nr..Jri1·a

grande quantidade de sólidos. Essas isotermas ser

. t . - 1 (5i) ~ t f' ..,= A . L •':;c:!tlVenlen_ementeem :) ,:;asses CO!lTOrmemos ra a 19ura :.::.::;).. s lso>:.ermas CiO

tü::o IV e ".J apresentam histereses, o ramo inferior r'epresenta as medidas obtidas

oela orogressh!a .3.diçãc)de gás3.':l sistema .. e o r·amQ superior pela prt:lgressi'./a

dess':lrçã':J. IS':lterm·as do tip':J IV represent.am isot9rma.s para s6lidos de mesopor':Js
(entre 20 a 5DO ,~>. A isot.erma em C::egr.aus, (Tipo (iD .. é muito dificil eie ser

enccntr·ada.
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:-IC3UR~ 25: Os 5 tio,::;s ,:ia isotarmas de a.dsorç:3:c, ! a l.i', na classiHc.3.;;:::~c
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':j tioo ')!, a isot.er·ma em degraus. (de Gr'eeg etal (61»_



autores da teoria:

Brf_lnauer, Emmett e Tel1el~). i'~o tratamento de Langmuir +.oma-sea. adsorl?ã.o como Liffi

iJrOI::esso Qf_llmico e ·assume-se que ·as ml:Jléculas s:~o .adsc)r'v'idas em L.lm.:I..J/lio.:

adsorçao é reoresentada pela equação:

p =
\/.;

.j

~+
Vm o

...E.
l~./m

(45)

ande \J? é I;:) \/olume de gás absorvido à press:ªo p., Vm ,;:\ ',/olurne adsc)r"'v'idoqlJanCO

uma supe1~flC~leinteira é l~ec':lbert3. p.::Jr'..im·ac.3.m·ad.am':Jlecul?,r-,e b é uma.'::(Jnsta.nte

empir lc.3..

t-·ia.teoria. BET, assume-se Ql::JffiOconceito b.3.sÜ:oQl..leas -Porça.sativ.3.s na

condensaçao de vapores sao as responsáveis pela energia de ligação na adsorçao

de muIti,::amadas. Utiliz·3.ndo este conceito Er1Jn.auer, Emmet.t e Teller che'3ar'am à

segl.Jinte exoressão que é ~ma extensa,::>da eQu.3.ç:3:ode L.3.n'3mLÜr(4.11:

P
'iaZP;-P)

+ (C-i) P
('..1mC) Ps

(4.6)

onde Ps é a oressão de saturação do gás adsorvente, Va o volume de gás adsorvico
à pressão P e C é uma constante dada por;

exp (El-Ez)
'- = !=(T1-. f

iA .7)

onde E1 é '::J '::·3.1orde adsorçao da primeir.3. ca.maca adsol~vid.3.,E2 é o calor de

liquifica9:~b do gás adsorvente .. R a const.ante dos gases, e T .3.temper3.tura (em
Keblin).

Experimentalmente a adsor·ç:ãcl c!e nitr':J9ênio g.3.S0SI::>a temperatura de

nÜro'3ênio Üquido ou oXigêni'::Jé uS·3.d.an.3.'::Jbtenç:3:'::Jda.s isoterm.3.S de3.dsorção (fig.

25- isoterma ,:10 tipo m. Uma isoterm.: experiment.3.l é mostr.3d.3.na figur.3. 26 .3.».

AtraI/és destas isoterm·3.S é feit,::>() cálc1Jlo da área sl...iper-ticial dc) m.3.teria1.
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àr~ea" o or-incioio eouip.~mento envol··,'e 't . ~,m: ..ermlnaçao.'
da

oua.ntid.3.ce de gás adsorvido .. em um3. .3.iT!i:stra de m.3.tería.l cu-io pas,: á conhecido,

li·.....'re de g.3.ses adsorvidos e \/·3.0c)t~es ·:atmosféricos pelo aql.Jeciment,:) prévio a

T ,--,150 QC e ut.iliz.açã.:) de \Jácuc·. D ':Jás utilizado para a medi,ja em '=1walquer lugar'

do sistem.3. é uma f'.Jnção de F9/T e é introduzido na sist·ema em qU.3.ntidades

incr:ment.ais. Par.: rea.liz.:ção do experimento, ,:) gás é primeiramente diskibuido

!Jeh tubula.çâo do sist.em·3. com ',/olume '.Id, e Ijm·3.ternDerat.ura T:! (com as '..Jáh·ljlas de

cOffi'jnic.3..;::ãoentre os tubos das am,:)stras e o sistem.3. de tubul.3.ç:3:o fech.3.dasJ.. onde

.3, fJI-essão P.I.é medida.. A QU.3.nticI.3.,jede gás é est.a.belecida pela relação:"

P.i. 'v' d = ~"IRTd <4.8)

A válvula de comunicação é então acerta e o gás se expande no espaço..

oel3. amost.r.a testada a. qU.3.1 está à um·3. o-ab:.3. t.emoer3.t.ura. Is.. uSLJ·almente di:)
o", ;

nit.ro~f~nia li·~uidl~. iJ está p.3.rci.3.1rnent.e

equipamento à temperatura deste, paroialmente no espaço ao redor da amostra em

uma baixa temperal-,ur.:a, pal-oialmente n·a tLlbulaç:ão intermediária. ql.Je interconecta a

tubulaç:ão prim:::ipal de e o da arnostl-.3. à temperat.ura e

fJar,::::Ülmente ·:ads(Jr·....·Ü:j':). Um oa13.nço mat.erial para esta redistribl ..Ü,?:ão é d-:ldo oe1·3.

r-e13.,?ão:

Pi '-.J.~ _-T-- -
'd

p;. '-!;: i
7F.n

+ 27:3 V:t
(4.8)

onde 'h, \)j e l,J_~. são, respectivamente, I:) \/olume ti"ire sobre .3. a.mostt~.:l (···/olt.íf!le

fTl':Jrtoi, I:) volume da tubulaçà,:) de interconec9ão, e ,:) ,:)lume de gás removido oela

adscr'?ão; cem \lolLime adsor'vido em cc,n,ji,;::ões ~'adrões 060 mmH3e I] ':;0.

Quand':) o processo é reoetido com um·:l segl.Jnda quar,tidade de gás, a

I::ressão P2 '::lue foi a Pt~essãc final ant.erL::r se torn·:l a base .. ou a Pt~essão de

P~ '.J.
~ "1,i·. ,

760 I)+~ "a..:...{ '.J
(4.9)

Urna l~Ot~reç:3.odeve sel- feita cievido ·3.0 comportamento nãc) ideal do gás

(rÜtr'cgeni,:) em baixas t.empet-·at.ur·as r-,o tul:,o da .amc1stra. Um bom a.Juste é obtida
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FIGURA 27: Esquema simplificado do aparato instrumental

(de Bazano et aI (60)
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.'J

:=or-reç.3.o e ...•.....i..àl\/lC~lr1dQ-se

(4.9) oeh massa. C:J.:t a,mostra 1,-']0: a fim de se permitir ccmp.3.raçães S2';uras- ,
cbtem-se:

i).. "'7-''''''"=' 11 ••) 1\) ~ t).) _ . '';<: .~. '''.~, '- I ~ • d,~ o \
J ,. 'l-l ..•• I'" •••.(4.1[:)~ = ~1 ~ 1", 1 - j .~.} - 1- ....- (.. - P-J - .....; (!. '. p, - p~ ,l,,·j~. '!oUitJs! 1.:1 ~

T.:, . Ti I """ . t:. T.: -O' . '.l .;: (
'. -' ,I -

" •• ~.I

0-3.f"".3. as \/a.!....las pt....essaes

., ...•.•..•.,""'1.-
--t.:!.! J.~.:)

P;;/p.:;, Ps- sendo ·3.cressã';j de s.3.tur.3.9:3:,:)cieterminad.a pel.3. t.empera.t.ut~a d.:i amQst.i~a.

dur.3.nt.e a medida., fQ!~nec::euma is(::tet~ma de .3.,jscrção.

-::los resl..Üt3.dos experimentais (Ps entre 0.05 e 0.35), a área superficÜil especÍfi,::.3.

da amostra SH em m2;g'é calculada usando a área apropriada ocupada por uma única

molé'::l....lla,:ie ,~ás .3.dsorl/ido (S:o:10-20 m2) .:itr.3.vés da expressão 4.1i que é obtida de

(4.1) e (4.5) par.3. o caso de ml.Jlticamadas de gás adsorvid.:):

~ '?' in-20 -." ~ n"':! v 1023_ ._"" _ A O.IJ_~_ "...

- 22,414 X 103 Üntersecçã'o + inclinação)
(4.11)

cnde os fatores m,lméricos
"

S·3.0 o de Avog.3.dro <6..023 x e o \/olume

Clás (22.414 x 103 ml) e os ',,'alores intersecç:ã,::) e inclinação são ':ibt.idcs do- .. ,, -

3ráfio,:-; da transf'ormada BET (veja exemplo na figura 26 b) :> QI_landc o nit.regêriÍc, é
. o

usado como gás adsorvente em temPEr'atur.,. dE nitrogênic liquidO (:== 77 K\ 5=16,2 A

ea equ.ação 4.11 se reduz a :

:_ 4J35
'~H= •.. 'V •• ;v

lnr..er·secçao + lncllnaçao
(4.12)

valores e temper.at1.Jras d3. 4.10 são fixos, um

programa comoutacional pode ser desenvolvido para calcular os valores das áreas

super·fioÜÜs das isotermas obtidas experimentalmente.
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• ~.•.r . el t .•... t .....• lT'CEM)"t.L.l-11crOSCD;Jla e rOnlca de .ransmlS:::.ao \ I C.

,'po,-,- .,"::';-. 1;'-' .-i.- - '-'-'·~·I- ~ - - t - - - ;-.~ - ·:-.n' ., t.-·~ ':-.- ~ r - c: ",-.-':::"LI;;,·=! ",=·_rL·~a,..;e l-!rePdrd,~..<:I~''-le <:Im,-,s_.r·3::;:.pord m.•u O:::·C'_·!-,:·la eLe ., ,-'n11...'·:1ae ·_.r<:ln_·m1~=·dO

(7'=:1-1). Foi utiliz:ado o eOLliparnento Jeol rnc,del0 100 CX do DEt'lA/UFU5CAR.

o p6 cerârrÜcc; ·3 ser analisado é dis!:)erso em água dest·il·;;,ja ,:e,m um

!.JI tr ,3.sorn (esta
.

ser bem diluid.3.). Uma got.a. dest.3,

s:::lU9:~~Qe colocada sobre uma pequena tela de cobre tela. esoeci.:Ü p·:ar3. TE~i;'.3.

.......
·.jeScr·lq~:o que este

P.3.ra f'a.zer Q filrne de oarlÓdia (P,3.t-lo::~ion-namecomercial d.3. resina tipcl

Depositou-se uma gota dessa solução sobre a superficie de água destilada contida

15 a. 20 cm de diBcmet:~o. Ao .atingir .:i suoerficie da água.,

deI/ido à sua tensão suoerfi.::i.:al, .3, salLi,?ãa de parlÓdio se espalha f';:Jrma.ndo Lim

filme olástico. AI:Jós a e'I3opor.3oç:ãoda sol'./ent.~ (·3ooresenta.ndo '.Jma cohJra,;:3:,:) cinz.3,

prat.3, à h..lZ re-Hetica) .. coloc.a-se s'::ltre este filme as telas de mkroscot:Jia

elet.r6nie:a, em seguida, superpc:mos às telas uma lâmina de 'Iidre. de mo'do a rema\/et~

c· ccmjunto da água. Deix·a-se ç:; cenjunt1:J se·::·3.r. Quando 'seca a pellcula paderá sel~

refor'ç:ada com um filme de c:or'bono com espessura < iO nm,:ifim de assegurar' a

transparência. ·30 feixe elet-rônic::!:) e3ument.ar a r·esist.ência de filme ,je parlÓdic .

.?lmofariz eie ágat.a e depois dispersas em águ.3o destila.da ,::om ultrasom. Algum.as

for·3omcelocadas sobre as telas preparadas c(Jnf'::lrme a técnic3.

anailzadas.

4.3 Densidade

As análises de densidade aparente feram realizadas num equipamento que

amo:.tr·a) e a '·'/olume lido no capilar ouando colocad.3 aarncstr·a. A massa e o \/olume

do gel sào obtidas após este estar li'/re de 93.SeS, isto é feit.o cCJlccand,:)-se a

amostra em estufa a 60°C por várias horas e depois deixando-a resfriar dentro de

um dessec~ack,r contendo silica gel.



.- ,-. ":

t> recipiente
para amestra

I> capilar com
graduação

--t> reservatório
de ar e mercúrio

~ torneira



.- •...-.."--

Microdureza

A dur·ez.3.
'.

·3.5

diferentes interor·eta.,;5es que plJoem set~ ciadas ao fenômeno. Em principio, pode-se

:ilzer que dL~reza e a medida de resistência à

'..j·3.t'""lIJS tioos de ensaio de d1.irez·3.. I::> teste oor identa,?ão é!

ç'.(·ci\,'a\ielmente, o mét.odo mais simples, eC!Jnômico e menos destruU·'...'Q. Este consiste

tl.: ·=.PU.:.31;:ão de um·3, ponta c;om geometria bem definida) sobre ·3 sUIJerflcie pIa.na do

material a ser· analizado.

Eritre ':JS vários testes cje dureza. utilizados, (JS ensaios cem1 ponta Kn'Jop

~.-.. - .• -.- "-r'''', ,-I j,"",::: j j d'ul·:;.mdn~·e '_.13!itl.1 ,),a wa 1=' .• , ~.m.•La a

cÜ_a~ezaVickers é dada. oelo OU':Jciente d·a carga pela áre.3, de

,:enetr.ador e ·a imor·essào resl-lltante estã'J3.oresentados na f iSlf.Jra29

, '"
lrnpressac:J . tJ

materi.3.1 e L (Mm;a medida da diag.:mal da impressão, a dw""'eza\hckers! H./I é dada
~Jor:

H_A 8=4 4 P, 'I - J. .~I .! ;"2
L..

(413)

A medida ,ja ,::íia':lon.alde impress.3:.J é efetuada ,::om o ·auxilio de um

mlcrosc60io ótico. Geralmente .. tom·a-se como medida final d.a diagon.al a média das

':!LiE\S diagon.ais perpen.jicular·es. As medidas for'am realizadas num eouipamento

Zaiss '.)er·ical (mht:,160 1-1icr'oHardness test).

4.5 lndice de refração

.. '"
re-rr.3.I?3.1~ dos géis densificados foram medidos através

r~:=ft~at6metrode Abbe da RDAexistente n:i Dficina ele ÓUca\.IFQSC.

CC'ffiQ refr.at.3metro de Abbe se me,je o ângLllo limite de ref'lex3'J total.

CClmoo indice de refra9:ã'J depende do cc)mprimento de 'Jnda.. a linha limite pOSS!...le
em ger3.l, uma fran.;a de cores. Est.: é elimin.ada oelo eQuio·amento .::om·a ajulja de l.Jm

prisma ae Amici oue tem J...lmadispers:~o máxima, mas Que é de ··.jisâo direta oar·a a

luz amarela do Sádio.

t~e-flet.id.ana. reflexão tota.l. l~u.3.nd'Jse olha na dir·eç:3:o ,j,3.superflcie de contato
er,tre o prism.a e a .:ffi':Jstr.a.. obser',/amos i.Jma i~egiã':l chra corresocJndendc à luz

ref'letiaa e '..lffiregi:3.'J escura. Alinha.na>:;.: intet~f·:ce entt~e ess·as clu.:s regiões como



Fig.29 - Ponta Vickers

L

Impressão Vickers

FIGURA29: Mostra oont.a \jickers e imoressão Vickers.
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FIGURA30: Medid: da indic:e de Abbe

a) mostr'a as f'ormas de medida

ai) medição com in,:::idÊncialuz ra.zante (para lÍquidos)

·3.2)

mediç:~ocom luz refletida (par.: lbf.JidoSl

.3.:3)

medição sem o prism.3.de ihJmunação ,:::omluz razante
a4)

medição sem o prisma de ilumina.ç:iío':::omliJZ refleticl.3.

b) escah de medij.a ,jo lndice de Abbe

c) l:Jbset~\.·açãodo luz na direção do ângul':J limite



4.6 Esnectroscooia de Absc.rçãoiTransmissão de UV-Vis-r-J.

As medida.s dO
,

'·.Jisi~./el foram

r'eaUzacias num espect.rofot.6metrc) da 'v'ar-ia.n DMS100, eQuipamento exist.ent.e no

Cent.ra de Desenvolvimento TecnolÓgico (CPT) d.a Jonnscln & Johnson B.3.b':lPrclducts

(Jaguariúna-S.F' .) T'..,a ·3.5 medidas de inft"".3,'v'ermelh'J for.3.m re.3.1izadas m.lm

. t FT'R d 1 -·....'1 ~ r1 ~I' "t (. " '" d 4eCI!J.lp·3.men.o . 1 mo e o ~~AL ...•03. !'.lC01e com res01u9·a,j e
,

existente no IFQSC/Dep.~rtamento de Quimica/USP.

-.1 .-''''' ~
em e:;L., sC·3.ns'!
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densificaçâo de geis de sllica através da adição de microesferas de SiO~ ou p6 de~ " ....,
silica c'Jmerci3.1 do tipo C.ab-O-Sil H5. Cad·3.passo dCi pr:ocesso é ,:a.racterizado ':!JIT't

diferentes técnicas, de modo a obtermos um controle sobre cada uma das etaoas e

pOdermos .av.aliar as transforma:;ães estrl..ltur.:Üs ocorridas dlJr.~nte .a
... -.1

transl'?,.3Q

5.1- CARACTERIZ~ÇÃo DOS PÓS DE SÍUCA

Mit::r.~esferas de silÜ:a ultr.:i-pur.3, for·3.m prep.3.rad.:s I.Jtiliz·:ndo o t"-1ét.::ld(j

de Stóber. Dentre as soluções preparadas a Que apresentou uma melhor

h!:lffiogenidade na distl~ibuição de p.artl.::ula foi a mistura com as O!~oP':lrções de; 65

ml Hetanol, 3ml TMOS, 34.4 ml de H20 e 22.0 ml de NH40H preparadas conforme

descrit.as na seção 3.1. A partir de micr'ografias eletr-8nicas te.r.am medidos o

diâmetro -'P de cer'ca de 250 microesferas, obtendo um valor médio de ·p=(Q.i5 ±. 0.05)

iJ,m. A figura 31 mostra uma micrcgrafia obtida.

Analise de difratometri.3. de r:3.io-x (fig 32), mostr.3. l..Imabanda larga em

tCi~n(j de 2$=220 car.3..::terlstica .:ie slUca amorf.3.. O pó ':lbtido .apresent ..3. uma área

::'..Iperfici3.l BET de cerca de 35 m"/g.

5 .1.2- Cab-O-Sil (Fumed Silica)

Cab-Q-Sil M5 é um pÓ de sl1ica ultra pur.: produzido pela CabaL Segund::>
... {28} ~ _ . ~ .. _ # •• -. 2 .Ra!:JlnC\ilCh et aI Lab-O-::ill tem uma area superflclal BET pr'OXlma de 2uO m /g.

') , .... d' , , .. 1 . ~ b OS·, 'd 7nr l n 2·" a.':lres m·eOlaos 1n. 1c·am ':Tueaarea supe!~tl'::l·a ao !~·a - - 1. e e _...!Q ±. :.._ m /g.

5.2- CARACTERIZAÇÃO DOS XEROGÉIS

=-,~ •.....•. - VQ '-'':' • ~Q.- ; 1 '.~ ~,-. 'j.- ~- t - ,~.::; -.j !"'\ ,:, d'..ir·am 10, epa.r·3'_lo: ,.._ro:,·_ls Ll_ ~ul,-,a ,~~m \j·3.r.a..:> l~<..'ncen_r':i.~'~e=>' e ••..'_. e

medo a encontrarmos em aua.is concentrações os geis O':lderiam ser secos sem

.3.present.ar trinc.as. Geis prepa.r.3.cl:lS com microesfer·:as obtidas peh; mét(::ldo de

:::.t.t·ber· com diâmetros cc,ntr,:,lados por TE!"-1 (.;p=D.15 iJm), for'am denominados geis S;

enauanto ':lS gÉÜs prep.arados c':lm .::> C.ab-O-Sil t'15 f':lra.m denomina.dos geis C.
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FiGURA 31: !'1icrogr.3.fia por TEt-1 de microesfer3.s de sllic.3. pl~epar3.d·3.s

pelo método de Stéiber. Prep.3.radas com 65 ml de met.3.nl~IJ

3 ml de Tl"-lDS, 34.4 ml de HzO e 22 ml de NH40H (pH=12.2).

, SERVIÇO D ~""T:""~"'~,
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=IC)URA :32: Di fr.3.t(Jgr.3.ma de R3.io-X do oó preO·3.rado pelo mét'::Jdej de

Stbber·.
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o temoo de geli f ica9:;c dos geis f,~i estl.Jd·3.do em 2 casos:

llllClal (oH medido no sol E c.:mte,rme descrito n·:i sec:~.,:)experimer1t.3.1 3.2) .

.3.Hempo de gelific.3.ção versus Concentração eie 100

A fi'3ura 33 mostra o comport.3.mento d:i tempo de ':!elificação em fLmção da

c;oncent.ração de p6 nc. sol inicial para géis do tipo S e C em T=25°C. Nesta análise

I:J pH do sol inicial foi mantüdo constante pH=4.5. A concent.ração é express·3, em

tet~mos de Ns/Ns+Ng, onde Ns é o número de moles de átomos de siÜcio vil"1':/'::)d.::)pÓ

~dicion.3.do e Ng é o nLimero de moles de átc)mos de silício vindo do ';:,el.

Observamos que para géis preparados com Cab-O-Sil praticamente não há

'./ariação do de gelific.3.ção. Para os géis do tioo obser\/ arnl:Js

.::íiminuição acentuaa.3. do tempo de gelific.ação em funç:3:o da ccltlcentr.a.;::ão de PÓ.

Um compol-·tamentc! similar ao apresentado acima fe,: obser···jacio pc,r Jcnes

:34) cmde utilizaram

de sinet~esis f,:!i !:Jbservada ·.:.'luand,::).3.concentrai;o de sllica. na SdLjÇ:~o3.'-'mentou. l'-1a

fig:_ir.a Rb é ·30 r.3.zão mohr b.3.SelTEOS e R1 a ra.zã':l mat3.r .3.ci,::ío/TEOS.

'~I.Jando presente n,::) s,:!l em determinadas ':::(Jndi.;:ões e concet!traçi:5es c.3.taliza as

rea.,;::ões de hidróllse e policondensação neste no'v'o pt~ocesso::)sol-gelo A .3.dii;::ã,:) de

micr'::lesferas cat.aliza a oro.::ess(::).. isto é 3.umenta as taxas de l1idt~61ise e

oolioondensação mesmo em peauenas concentrações



• Microesferas
• Cab-O-SiI

50

Q)o
~ 20

O
O-
E

~ 10

o
0.0 0.1 0.2

Ns/Ng+Ns
0.3

FIGURA33: Influência da concentração de pó de Si02 no tempo de gelificação.
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inici.3.1. A concentraçãi::J de microesferas foi mantida ,;::onst.ant.e e iglJal a Ns/l'-js+r-~g

=O.Oi e o cH do sol variado de entre 2 e 6 por adicão de HNO~.A figura 35 mostra, ~

o result.ado obtido.

n'-! é similar observado oor Iler(2:') na

polimer iz.:ção ci.;:, ácido siÜcico em uma solução aouosa. I] t.empo de ':leUf i,::açãI::J

3.0resenta ljn1 mlnimc), par·: oH ....•5.. onde o sol tem um minim(J de est·:l.bilida.de e l..Jm

curtc) e IJm valor máximo p.3.r.3. !Jm oH,-"'Z.5. Este compc)r·tament.o

·i::.ri:",-·Q '=QI~ "'IQr:'l' qlU~11ijri ';'""l'O'u"" '''01i.:::i1i,;i,-.,-.,...,u ,-lr:'lir1ca ""al"'t i,"'u'as~'-', -'.'_ ....•- :;J'- ....• ' '_I ' -' '::4..., !W ,,"_4 .•••..•.•.....,""'" '..J ::,:. '_ '''' __ ••••' ••.••. __ •••

,
de siE.::.3. são

. . , , (25) .•... ..., .. "I

mt.r':JdUZldas nc, sol . Este resultados nos mostra Que a ad19ao dE ffilcroesteras

3.i:J sol inicial deve a.umentar a i::oncentra,?ã'::J de t-adic·,Üs SiOH ,pcis ·as taxas de

hidrolise e pl:Jlicondens.aç:ãi::J .aumentaram .. e que estes r.a.:licais pode estar ligados à

.c:-' :&r""\· •.•i~; 1-4·- mi.-•...• ·-~c d t.-. i ; -; i ~.~.- .-- d -l;~; .-,.,#- m ',-,.....:. . ,_!..Ip._.~~,_~e·_a:> ,,,~,_,oe:>, -_ras . ano"" ~n.•.l,.;.o .3, um 0, _·_e:>:>o e Si':: .•., .•.ca.~.3.U",·301"" , ·",01,jQ

que quaridO na allsÊncia do 06. Deste modo as microesferas at.uam como uma sement.e

par", o cr'escimento da estrutura gel.

5.3- SECAGEM

A secagem é uma et.apa de extrema impc,rt.ânda par'a a c.btenç:ã':J de um

xerogel motiolltico e c'::Jnsequentemente um vk!ro. O contr'::Jle da taxa de evaooraç:io

di::' sol vente é feito ':::':Jmo auxilio de uma tampa de p.aoel .3.h.:minizado col':Jc.ada s,::.bre

Q recipiente do '3el úmido fb:ada .::omfita durex e perfurada por '..Ima.agulha.

I~ intr"odução de micr'::lesfet~as ou uma slIka do tipo Cab-O-Síl t'15 oro\.'oca

'..1mreforçamento na estrl..ltura do gel possibilit.and.::l '..Imasecagem mais rápida, entre

15-20 dhs em estufa a 60 ·jC. Esta técnica apresent.a uma \Jant..3.gem muit.o ':irande em

relação aos outros processos .. caso haja quebras dos géis durante a secagem, este

pode ser moldo em .almofariz de ág.at.a e redisperso ao $01 inidal, re.aOI-o\leitando o

material IJUlizado (v. se9:3o 3.2).

Durante a secagem '::lSxerogéis apresentam uma .:::ontração inidal muito

grande Q1..Iandocompar.ados com os aerogéis preparados em .3.ut':Jcla\/e...já que estes

n:3:o aClt-esentam pr.atic.3.mente nenhum.a contr.;.';:ão dur3.nte .3. secagem. Essa é a

gra.nde '../antagem dCls xerogéis em ,-e1a,;::3:0·aos aercigéis. pois tod.a a contr.3.çã'::l cio

aeroge1 será durante o tra.tamento tÉrmico necessit ..ando de f'::Jrnos ,::om grandes

dimensões p·3ra se i::Jbtel- um produto final f::om gr.:1tlc!es dimensões. De'vicio a 'su,a

r
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5.3.1- Caracterizaç:ão de xerogéis

Os xerogéis secos obtidos foram caracterizados com equipamentos

disponíveis no IFQSC/IJSPJ DEMA/UFSCARe ENGECERISãoCarlos. Foram estudados: o

aspecto visual dos xerogéis, a área superficial SET, a redução volumétrica durante

a secagem, a densidade aparente, a estrutura com a técnica de dHratomel:.ria de

raio-x e a textura com a técnica de microscopia eletrônica de transmissão (TEM).

.;a) Aspecto Visual

As totografias 36, 37 e 38 mostram alguns dos xerogéis de tipo S, C e G

respectivamente. A tabela IV ilustr.~ as características visuais dos xerogéis

indicando se houve ou não quebras dl,Jrante a secagem, a redução volumétrica
sofrida oelo gel e o aspecto visual dos xerogéis.

Tabela IV

Aspecto visual de xerogéis preparados comdiferentes concentrações de
pó de Si02

Pó Ns/Ns + NgTrincasAspecto VisualRedução Volume
de 8i02 Stbber

0.001 - 0.005NãoGel transparentenão dispo
I

" 0.01NãoGel translúcido 83 %

"
0.025NãoGe10paco não dispo

"
0.04 -0.2SimGelopaco não dispo!

Cab-O-Sil
0.001 - 0.005NãoGel transparentenão dispo

I

"I0.01 NãoGel translúcido 83 %

"
0.025 -0.05NãoGelopaco não dispo

b) Aspectos Estruturais

A forma com que as microesferas e a estrutura do ge1 ficam unidas são

mostradas na micrografia da figura 39. Umpedaço de ge1 seco foi triturado em
a1mofariz de ágata, o pó obtido foi dispersado em água destilada com ultrasom e

l.Jmagota desta solução foi depositada sobre um tela de TEMjá devidamente
preparada. Na foto as setas indicam a estrutura dos ge1 ligadas às microesferas

formando uma espécie de filme-fino sobre a superflcie das esferas enquanto que
3.S microesferas são claramente vislveis na foto. Esta micrografia mostra que

esferas e estrutura gel estão unidas.
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"

FIGURA 36: Fot'::lgrafia de xerogel tipo S. Na foto Si e 82 oorrespondem·

a Ns/Ns+t-ig= 0.005 e 0.01 respeotivamente.

FIGURA 37: Fotografi.3. cie xerogel tipo C. r--Iafoto C1, C2, C3 e 124 cor-respc,ndeíTl

:= j'-ls/Ns+Ng=O.0025, O.005, O.Oi e 0.025 respeotL·arnerite.

~.~...,~~J



FIGURA38: Fotografia de I..Jm xerogel do tipo G, '=omNs/Ns+""~g=O.olde pó

de '3el adicionado.
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FIGURA39: Microgr'afia de um xerogel preoarado com microesf'eras, N~./Ns+Ng=O.oi
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menor ql...•e 4 ~!~. A our",ja SEi ':iotida par.a géis prep.3rados com o Cab-D-Sil mostra

área superficial,; Ci:)m,:) abset"'\/adl~ n·3.t·abela I\'! est.es

ge1s não .acresentaram Quebras durante a secagem e com o ac~éscimo da

preparados com microesferas aoresentam um decréscimo rápido da área superficial

CCiiT; um minimQ pa,r.a CetiCentr.:?ções em tQrno de ~·~s/Ns+r-.ig= 0.01 . Est.a ·./ariaç:3,:!

i-ácida ti-a át~ea superf leial cQincide uma diminl.JiçãQ no tempe) de gelir icação. Isto

irtdica qi...lepar·a uma concentraçã.:! de p6 Ns/Ns+Ng = 0.01 as condições de hidr6lise

e colicondensação propiciam a formação de um xerogel com baixa área superficial,
mínimo, .:l ge1 apt~esenta um

3.l..,lmentoacentuado na área sLloerfici.3.1 em i'~s....;Ns+Ng=O.025, e ,::Ieoois um SI..l3.ve

descrescimo

:tOf"'esenta um aumento inicial na ciensid.::de em t.orne de N5/i·...js+~·~g=0.0025 e um

aor'o)!:i rTi a darnen t.e

A área. espeCl t·lC.:i freq!.Jentemente utiliz.ac!a para
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(5.1)

(5.2)

onde D e D' são os diâmetros médios dos poros. A equação (5.1) expressa a relação

entre o di.âmetro dos poros e a área superficial para poros cilíndricos. A equação

(5.2) é aplicada para materiais contendo grandes poros esféricos conectados J:)or

pescoços. Baseados nos resultados anteriores de área su~erficiall densidade

:lparente e utilizando a densidade teórica (dr) da sl1ica de 2.2 g/cm31 obtivemos 03

resultados que estão mostrados na figura 431 onde estão olotados os valores do

dig,metrodos poros em função da concentração de po'.
Pela figura 43, observamos um ponto de mínimono valor do di~metro dos

poros em torno de Ns/Ns+Ng=O.0025,em seguida vemos Que os diamêtros aLimentam

quando a concentração de pó aumenta.; há apenas uma pequena diminuição entre

Ns/Ns+N9= 0.01 e 0.05. Estes resultados corroboram com a observação dos

aspectos visuais dos géis discutidos na seção 5.3.1, pois conforme a ooncentraçâo
de PÓ aumenta o gel torna-se opaco indicando Que o tamanho dos poros aumentou.
Apesar da estrutura dos xerogéis não ser composta apenas de s11ica,pois ainda há

compostos orgânicos derivados de reações de hidrólise e policondensação, podemos
ter uma idéia do Quão pequenos são os poros existentes na estrutura de xerogel.

Assim, devemos t.er muito cuidado durante a densificação destes materiais pois a
retirada de Qualquer composto da estrutura, se for feita rapidamente e de maneira
inadequada, pode causar a ruptura desta.

Através de um mecanismo que desconhecemos •• não temos informações
para determinar qual seja : microesferas preparadas pelo método de Stober Quando

adicionadas ao sol inicial aument.amas taxas de hidrólise e policondansação

provocando uma diminuição no tempo de gelificação, ao mesmo tempo de a área
superf icial BET apresenta um decréscimo rápido até Ns/Ns+Ng=0.01 Elnquandoa
densidade aparente apresenta inicialmente um acréscimo e em seguida um mínimo
em O.OOS,diferindo do ponto de mínimoda área superficial BET.

5.4-DENSIFICAÇÃO

Durante a etapa de densificação, a temperatura e o tempo de cada
patamar, a taxa de aquecimento do forno ..as condições de atmosfera utilizadas são
importantíssimas para obtenção de um produto final monolltico, sem Que haja

ocorrÊncia de cristalizações ou bolhas no interior da amost.ra. Cada passo do
tratamento térmico foi aperfeiçoado de modoa se conseguir as condições ideais de

densificação para a obten,~ãode sílica vltrea amorfa e ultra-pura.
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~ e aeregÉis foram densificados usando o ciclo

de tratamento térmico mostrado na figura 23,

Partindo da temoer.3.tura ambiente. o '3istema é ac~ue!:ido lent.3.mente .3.t.é a

a t.emçer·at.uí'a é elevada at.é c:er·ca de 500 °C, s,::.batmosfera de o:d':Jênio de modo .~

':l'..ieimare eliminar os mater'iais orgânicos:

O2

Si-OCHz -. Si-OH + CO + CC2 (5.3)

~\. -. ;'l'- Q 1 ~ ; ~-. ,- .•.•. ,-o .-i - ..- ~ ,-" •• I :- ~ ,-~' .•~n'- T ~ 1 1"'\,''',\-~ ,_ .-. i' '::' ~.-!_ i~{"'\l .
~f;)'••.~ ·3. _ .•..Lm.l.i r.3..~,3.w '-''-'~ I e",l,J' ..•I~=.,...I"'~.::!.nl_._"" .•.1 ,ti ,-".••1•••••• -.=2 ;1Q -' .•..=T.>::ffi-3. ·'-.-l..4 ;-

A elimina9ão de '3rupos silanóis <SiDH)é de fundamental impor·tância para

3. (Jbten.;ã':J de pr':Jdutos monollÜcos. Estes r3.dicais ql....ieestão presentes nos géis

secos, são resultantes de reações de polioondensação que não ocorreram durante

as et.3.pas de gelific.3.ção e envelhecimento. Conforme mostra esauematio.3.mente a

figura 44 a,), estes r.adie.ais estã':J dist.ribuid':Js n·3,superflcie dos poros. Se estes

r3.dicais não forem elimin.3.dos nas etapas iniciais de densHicação. ao atingirmos
alt.as t.emper.,Ü.ur.3.s(- 1050 C/c ), t~eremos pc,,..fluxc. viscoso 1:1 fechament.o dos poros

e dentro deste poros a formação de água (fig. 44b>i. Assim..seguindo ·a densificaç:3:o,
teremos o eham.ado espl...lm.:mento("foaming") onde a pressão do ·,;·ap':Jrde água

dentros dos poros é suficiente para romper a estrutura do gel e formar pequenas

bCrlhas.

Experimentalmente ·a eliminação é feit.3, pela substitl...lição dos radiais OH
1:, .-1, >C:' ;. ·-·:l':-r.~ .-, í ..•.;· ·"4 b'f Q ••••••'-=-~ ; . '~d '7 -= -":;". (~'{~1 ~l.l..;2.3, ....••.J-' ~ =11!..,,_por í...•. ,T.•.9L.ra '+ .}._ po. l~='_ .•.ntr·~ u_--,e no =l-,tema '-'-"'4+ll2

Neste caso o nitrogênio serve como um meio de transporte para o tetracloreto de

carbono .já que este é Üquido à tempel~.:tur3, .aml::Jiente.I'·lormalmente um t.empo

olor3.ç:;:o de 4 h. 30 min. é suficiente para a substitJJição dos radicais OH. O CCL4

é Íi,troduzida no sistema com l...Im·: pressão de - 15 osi.

Segundo H:ir HerU(7i) em
,1\ •.

experlenC1as feitas cc)m C.a.b-Q-Sil pat~3.

\.'erlf'icar a t-·e3.tividade de radicais SiOH com diver'scs compostos de olor'o, C<CC14

mostrol...l-se um eficiente agente chJr,ante. A reação foi efetu·3da à temoer.:tI..lra .::.!e

400 ':jC cc.m 24 Torr de CC14 e Pi~c<duzindo.::':JmoonJdut.os result ..?ntes COC12 e HeI

conforme a mec:.\nismcIilust.rado na figura 45. H:lr et al cbserv.3.ram que quando:

olor ação se dava com o sistema fechado a taxa de reação era grande, mas quando o
3istema era. esvaziac:lo e CC14 no'v'o



.::a;~.~_I •• lent.a decais se

3·5

ter um efeito ti·3, t.,o3.X-3. de rea.ção. E~~ f""Q ~'- ',.,.- •••••~ ~ •. "', •• ,....:l 'J·a •. _a.'"ao e !-I'-'l ..,aiI'JiJ '::>"..< 'J""'-

,:.s.t.aliz·ada cc)m relaç:3.o à quantid.ade de rea9ã'J superf ieias .. às .:;uais tom.3.mlug.3.t'"'

com relação a Quantidade de produtos gasosos presentes.

Sendo esta rea9ão .:ataliz3.d,a pelos pr6prios ga.ses que ela oroduz .. é

necessária Que ao colocarmos CC14 no sistema este permaneça fechada de medo oue

.3, reacão c1e substit.I..Üção se processe com efic,kia. Hou'./e Ijma trlJca oet'"'iódica ÔCi~. '

CC'4
c,,

"CI
C

HCI OCC'2, ,
+

+

+c, C!
CI

••••• .~ -.... ..
H CI - C-CICI

,
~i'~O

I'OH O
Si

I , I ,
I

SiSi , I \, I , , I \

FIGURA45: Most.ra esql..lem.at.icamente·a cloraç.~o (De Hair e Hertl (1»

acarretará espumamento nos estágios mais avançados de densificação. Tratamentos
em 3,tmosfer·3. de mo·str·ar.3.m-seeficientes n,3. remoção do

t""''''clor~~' ....' m,3.S

mec;anisrncsde su·3,elimina,?ão ainda não são bem conhecidos.
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ficando neste patamarqnrl l';;jr-..- -'- ..•.,em

f'1'Jn.s IJara declaracão. Fin.almente o gel é densificado a váci...ioà temoeratur3 de. , .

1D76':'C, fJIJr-' .3.j:óroximadamente 1,5 h. e de!:,ois o sistema é resf'r'iadc lentair:ent-o sob

at.mosfer.a de He ou ~~~a uma taxa de i°C/min.

5.42- Evolução estrutural dos géis de silica emfunção da temperatura

:··/árias análises for3.f1l " 'j.tSlõ..·as em géis de ~::om

.;'\/.3,li.:ir

t''''.ma.nh(~s similares de cada um dos xerogÉis tipl~ S e C ,::omi'-~s/r-~s+Ng=O.005. Estes

t=or3.mc:clacados num f·c.rnc! mufla Tipo FA IV (EDG/S.CJ, se,frer'am um trat.?,r.lent.o

" ;-;or.3.Se sot, atmosfer'a de oxigénic,. Realizamc.s estudos estudos de: .3.J .3rea

\-'ickers em funç:3:o da temoeratur:i após ,::ada p.atama.r a T=164.. 400.<509.. 605.. 709}

9.15,

-3) Are:l suoerficial BET versus tempera.tura

A figura 46 mostra a evoluç:3:oda áre.:l sl.JPerfida1 BET p.:lr.:l .:1 .am'::Jstt~ado

tipo S em função da temoeratur.a. Dbservamos um ligeiro aumento na áre:!
supet~ficial m) inic~io do trat.:lmento tÉrmico (entt~e de 400-600 0c). Acima. de 600 Cc

há l,jffi r·áoido decaimento na áre.a superficial indicando ql,je o pn=cesso de

densificação por fluxo viscc,so foi iniciado .. rehxando a est.rutl,jra e diminuindo
assim a área e a estrutura é consolidada num vidro.

b) Densidade aparente versus t.emoerat.ur.a

Peh .aná.lise da densidade aparente em funçãl~ da temperat.f,jt~al.f·igf.Jr.a47)

obSerV:lffiOS um li';jeit~o .:aumentana densdade nl~ inicio do tt~atamento tét~mica. t-.l::.

I-egião ent.re 200 e 500 'JC c.bservamos que não há um aumentc, c:onsider.3.\.iel t1a

clensidade (regiã,::) eie eliminação dos com~JC.stClscir·oânicos 250 a 450 cC). Acima de, -
500 '~C c.bser·'./B.mCISum .3.ument-oda densidade at.é chegar' a um valcir c,~Ó:Ümoda

,jensidade da sl1ica \/itre.a.

,4s ml_ldanç3.sn.a e:lensid.:ade ·ap·arente de um ge1 com CJ tt~.3.tamenb:JtÉrmica
• '. (71:)\ •• ., ••

depenoe da estrutura de poros dos ge1S . e re+~etem uma mudança na porosldade

do gelo
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• "01 ~ t 1", •

decamposlçao dos reSlOUOS crganlcos

rápido decréscimo na pcrosidade em torna de 700
o .•..'..•

• "",1"\,.

~-._ ..-,.., r.r-."" d \ 'd-r - ;; •.-. ;~_I-."Vl_ ~~ ".', 1....• rt;e ._._ .:,"'':'.1
ffi •. t..-. ;"1,_10, '-'=< e il, '••. Q ~ •.n'.·l:r -":"~·r·a.w ~,,-,r t.•u.··.O "i _~C.W.;:·C:1

c) t···lict·odur·ez: t.Jickers './erSI..lS ternper'atura

A ~i 4:0·,..t .-+. -I .••.•••.. -i .'-.~ ,',. ,-..,.. ~'l'~~"",-··-· f-; t~-'-::''''''''d. I •.'3ur.;a '.J me).:> ra o e.:::l'.,IJ'..lQ tel',,:) u-3. !l11,-,!QCh.•r=.:..·! 'I \..A<:I:' ;:, em !••• n,~.",!.J"3.

t.emper·.3.+.ur;" a figura mostra uma cie (silica
, .•..

CCirnet-'Cl·3.1}
,

C1·3, curva fei passival determinar

11"..•. - . ~,I'.".. -,,,,,,.;;: •....•'-.'~. -,' 1 1"'\- '. d'l a~Q""- .•. t'" : .-. ..•~ d'- t·. rr-S-I . "II~-'~ ./l.-._;.
'•••1li':!. aCr,..."lci1·::.\I •.•..::'.tJ eAIJ"-'I'en •••.l·3..•. paI .:1 a nllcr'J ,-jj ._.:...:1 en, j•••r,.~3.tJ ~ e'dt-ier a'"UI "". i'-i.:>.::I •. m

xer"'ogel ti~JQ S: Hv = 4 _88 ezp (1] .DC;5 T)(KI~~./rÍirn2)<5.4)

~;:er!:J~2elt.ipo (::

Hv = 22,5 exp (iJ .!JC4 T)(i<g,./mm-)(5.5)

Clut.r·o

segundo a relação:

'v'ickers de

onde foi,=, é l_imaC::Clnstanteemoir ica tem:!.::)Q valor de 750 p·3F~ .~ silic.3. ( ele 680-

de 4.,6p·3ra a sllic.~ e P é a. POI~I::)sidadetotal da .~mostra dada por:

com O.~ sendo a densidade a!:,arent.e (obtid.~ pela

densida.de teórica da silica i':Jual 2.2 g/cm3.

(5.?)

IJSi02

A figur.a 49 mostr·a os resl..Jltados obtidos par·3. géis 0:::0 tiPQ S., C e a

CI..JI"'\)·~prooost.~ DQr Pope (P). E evidente ql..ie .~ rela9ão (,5.6) nã.::)é vel"'ific.3.da na
~aixa inteira de porosidade. Para uma análise foram tomados os pontos referentes

às amostras com Cab-D-Sil e t--1icroesferas p.3.1"'.3.pQr,::sidades aba.ixo de .:;ue 30"!~

c~ensid.3.de·~oarente atinge ,03, = 1.:32 A equa,;:ão ·abaixo foi obtid·? a.tr.3'v'és d,::)s
Cionte'sde P< 30~/. e realizado com uma.c·3.lculador·?'HP41C:

HIj = 8i5 exp (-4.3 P) (5.8)
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r~itimo de Hv versusa porosid.ade P (%) dado pela eqf.Ja,;ão 5.7,
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de para ocrosidade menores que '~i1!2,""'--',~:2'

c·3.usan,j,;:)errl;:)s na.. 3.va.liaç:â:o das diagm1ais da identaç:ão, di ficulta.ndo a precisão

na medida. 'v'ari.3.,?ões de até 30~/~for.3.m observadas para nCi ''1'·3.11~rd·s. micrQ,jljreza

'-- - ·-t - ~ P_·illll -.'-.- -'-d', - . - . C',I - ·~C,,.., Qf-' - 21,1 -.' - ·-1 C/I-'!""' 'Jc'"Cí~~ ·::I.!TII:J",Jr-::\ L·c,m -"1'_ /21 L·r .1:::9-::\1 I' o .::\ meno~ Clue ....Il. elll <::I 'L' .~ I::: a. /~ aL·lffid I..,e \..:·Ul~ .

que de microdurez.3. obtidos p.3.ra géis

densificadc)s esnl:J c,rÓximos ao d3. silica Supr3.sil medid·3.: Supr.3.sil H,,=8:34.6 Kq/mm;';;. ~ -
~ ~

I xero~el '3-0.5 H,v': B05.3 Kg/mm"" e C-0.5 H'J:842.6 Hg/mm".
" .'

~ CDssi\/el q~Jepet.J trat.,3.ment:J t.érmico realiza.dcl nest.? arnc!st...r·.~sl est..3.

5.4.3- Difrat.;:Jmet;-·ia de •..... ....-
~.alCi-l··.

A análise de difr.:atometri-a de raio-x realizado em géis densificados está

ilustrada na figura 50 (para a amostra 5-0.25 A, com t-.is/Ns+Ng=O.0025). C>:!mo

podemos ver corresponde a !-Im difrat(Jgr.3ffi.a de sllica vÍtrea sem qualql_ler sina.l de

5.5- PRC.pRIEDADES ÓTICAS DA SÍLICA VÍTREA OBTIDA A PARTIR DOS GÉIs

Para análise d.as pr(JPriedades 6tic.3S foram medidos .:J indice de Abbe (n.:j!

e espectrosccpia de .3bscrç:3:o elo U\i até 1:J infraverme1ho de modo a ccmcarar as
.' ,

s.aract.eristicas 6ti.::as do ge1 densif'ic.3.do com uma silic? comerci.:Ü.

5.5.1 Indice de Abbe

l·t·l·- _I ';:~-'~ t-- ~- "-.- ...•---·t ....- - ~.::. 4· . t·,; ----.~, ·1 l..:..anL;o !;J r'e, , <:c\tL.rneA'_1 1_'L,nfwf·me '-'l::~\...:rl (j r ,.-:!, ",e,'l"""o .""r, '.J~l.l..Z.:\ln'-l~
1:'"1"",._-,.. ,r--.t;+ 1 r'- -,- ,- -. 11'- ,--:~ -I' - ,f::v-.-.L,'::: .•.. - 1 -~-.. c..:c + - _ 1 rc:"'" ~!Df '..!!;!C" !d., ·.,,3..e.,1_' f-·.:\rd. <..;a~Llr.3.'rdCI I..O re, I dl.Umec.rw O OU·3. • .:\.~.r.__,,_n·~a f Id - _ .0·_'1 .. _.
, ,
ltidice medido foi i .657. F':Jraffi me.jidas ·:amostr.3.s ele silÚ::.3. c(Jmerd.:Ú similar-a
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Amostr'~ ri=!

:3LlPr~sil

1.4578

5-0.25 A

1,,--.~:J/

8-D.25 E

1.458

. ~lerr~

Di1.457

Aer'~

[i2 1.457

Aer,:'

04 1..46:3

Par-·a. \.!lci~-'os dettsi f iC.3.dCJs: indice de ser expressc) em

(5.9)

onde n e no são respectivamente o indice da amostra estudada e o indice de uma

i~ef.erên.:;ia (d~ sllic,3 fun,jid3 por exemplo).

·~o.-,,..,,-I "" ~'I'"", ,-, ~- I- 1(77) 1 j. - !\ - ..- - ~ . ,...,•••.,..., r1 -,~_g~1. ,,_.0 _S,_·~CLS de ·~u~·:!e,. a l.JmP I:;)" de ~ \.o,-,m l..'·.eer de c-1-~.._.. _.• ~m

~"Jt.~~(figura 5i) J medidos por necfilomet.ria, mostram que o teor de cloro tem Lima.

cl=lnstante de pr'oporcionalidade de <O.iOE.± O.OO1)~~ ilhA!t.~~ (:;1. Por esse est.uclo de
'...,,.- - .1-.~,..., ~ ' -- ; -j- .... - 1 - 1-. 'd'- d r;:.I: •...,.-•. ,.j,-j~-,-_,L•.::>a,_, C'~\.;,r I~ s..;,ode ::.t:r usaL,_, p<:\r·:!<:\umt:nvaro 1n ll..,e e r_ Tral-..3o ':los ,J.L.I\..';;:'
obtidos a p.3rtir de geis, Em nosso '::·3S0estamos interessados em ca.lcl.Jlar Q'...la1o

r.eor de C1 ql•.•e ficol.J nos '·/iaros ap6s (j tr.3.tamento termico .. ·v'erific.:mdo assim se a

teor de C1 nos 9éis densificados ati~a·,jés d(js resl..l1tados de Susa,

TABELA'.)1_ Teor de Cloro

Amostra ~~~'JtCl

5uor·asil

O

5-025

BO

~3-0.25

B0.0013

Aere,

Di,....w

f1ere,
L1L,D

Ael....o

04U.Ubb
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~ O.6l ./Õ'"

o 0.5o-)(
~ • 0.4

te
e 0.311
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-::J 0.2

o.,l _:•

I
O~ 2

3 5O , 46

Teor de Cloro, C(CI) (wt%)

determinado por neofilometria, em '-Jidri:)Spt-eparados pelo

orocesso 8c)I-0e1. ,~W!~)é definido ·:;cmo (n-no),/n'JxiOO~'~e no

é o lndice da referência (sÍlica t'_!n(jid-a:i.4575)e n o lndice

da amostra.me Susa ei aI (77».

Pelc,s r'esultados observadc·s na T.abela Vi praticament.e nenhum t.ra90 de
Cl foi encontrado nas amostra, a não ser para a amostra Aero 04 que apresentou

alguns tra90s de C1 ou outra impureza que não pudemos identificar. Deste podemos
dizer- que Ci pat.amara '300 CiC sob at-mosf'er'a eie o;d·~ênio mostr-ou-se eficient.e CLara

elimina.ç:3:odo cloro residua.l nos geis.
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5.5.2- Espect.roscopia uV-Visivel-Infravermelho

P~r.3. aplicações óticas silica amorf'a ultra-pura deve ter um espectro de

transmissão do UV ao Inf'ravermelr.o Sem nenhuma imr:,ureza, ou seja transmitância

próxima de 100~~em todo o espectro.

A maiori.: dos espectrofotômetros para medir sobre a região visível têm

a capacídade de medir até a região UV de 200nm, mas através de 'purgagem do.

sistema com nitrogênio seco é possível extender até 16Q nm. Com o eQ,..upamento

utilizado pudemos medir até 190 nm.

O comorimento de onda "cut-ofTl/ do quartzo cristalino é 145 nm e da

slUca fun~ida de 153 nm(7Sl.O comprimento de onda cutoff (ultra violeta de vácuo)

é substancialmente aumentado para os vidros preprarados a part.ir de géis (vidros

do tipo V). A introdução peQl..JenasQuantidades de metais alcalinos aument.a o cut.-
f~ d .d (7S) •.••. 1(79) t ~ ., d .. , d '" d ' .d do T os V1 ros . ~1ge mos rOI..Jo eTell.,O a progreSs1Va 1nl.ro uç:ao e 0:(1 o e

sódio na sllica (figura 52), Ele achou Que a absorç:ão medida em 180 nm er·3,

diretamente proporcional à concent.ração de sódio.
Recentemente, cálculos de mecânica Quântica de West et .3.1 ii3) têm

mostrado que um .aumento na transmitância na região do UVpode ser atribuido a um

baixo teor de metais alcalinos e radicais OH contidos na sitica. A transmit.ância

em UV de vidros de sílica baseados em géis coloidais é menor Que em vidros

derivados de géis poliméricos, isso é devido ao alto nlvel de impurezas inerentes

ao processo de preparação de l..Jmpó de silica coloidal.
A figura 53 mostra o espectro UV-Vis.-Infravermelho para amostras de

silica densificadas neste tr.aba1ho e um gel de shica densificado por Hench et

a1(12)(Ge1sil™ da GELTECH).Todas os espectros foram normalizadas para imm de

espessura e a reflexão da superficie das amostras foi descontada, a figura

apresenta também o espectro de uma amostra de Suprasil.

Observamos Que a amostra S-Q.25 A é muito similar ao Suprasil na região

do UV, .já a amostra Aerogel 04 apresenta algumas impurezas QUe fizeram Que a

transmitância decrescesse bastante. Para esta amostra, durante aclaração, á água

contida no CCL4 foi seca com a introdução de sódio metálico. Acreditamos Que o
cut-off deste vidro em 180 nm seja referente' a impureza de sódio existent.e na

amostra. O espectro da amostra Aero 04 apresenta também uma banda de absorç:ão
em torno de 315 nm QUe pode ser out.ras impurezas como: boro, chumbo, titâ.nio,

bismuto, molibidênio Que têm cut-oTf em aproximadamente 300 nm. Este tipo de

impureza é difícil de ser identificada e pode ser devida a um·a contaminação da

amostra durante a etapa de prepara9ão.
A amostra Gelsil ™ estuda por Hench(i2}( disponível somente na regiã':J UV

no trabalho), .apresenta um cutoff de 157.5 nm (próximo ·ao mlnimo de 144 nm

previsto por I-Jest(S3»).Vemos assim que a amostra 5-0.25 A apresenta uma Qualidade

ótico comparável com o Suprasil e o Gelsil ™ .
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A região do inrf·avermelho é de fundamental importânciá para a utilização

d.a silü:.3. como pré-forma para fibras óticas. I] teor de radicais SiOH foi

determinado pela absorção em 3670 em-! (2.7 Um).

Utilizando o espeetrofot.ômet.ro de FT-IR da Nicolet,} foi tomada a linha de

base do ambiente e em seguida eolQe·~mQsa amostra e fazemos a slJbtracão dos
J

espeetr'os linha de base e amostra. Em seguida o teor de OHé obtido utilizando .3,

. 1 '" (SO)segUlnte re açao

Teor OH=iDO x a ppm (peso do grupo OH/peso da slUea) (5.10>

onde a é .3, ,jensidade ótie.3. p,:)r ,:entlmetro em 2.73 i1.m.

I..)tilizando a rehção 5.10} foi possivel eal,:ular o teor de OH n.3.S

amostras preparadas. A Tabela VII mostra os valores obtidos bem como o tempo de

TAEELA'.J1I- Teor de OH

Amostra OHppmTempo de Cloração
Suprasil

1361 (1200·)------
8-0.25 A

504 h. 30 min

Aero 04

11794 h.

*(De Heraeus (8i) )

Pela observação dos espectros na região do infravermelho vemos que uma

cloração de 4h. 30 mino é sufi'ciente para reduzir o teor de OH nas amostras à
cerca de 50 ppm.

l·.lemospelos resultados apresentados acima que a sllica preparada pelo

processo sol-gel desenvolvido neste trabalho apresentam boa qualidade ótica

quando comprados com uma sllic.;a comercial tipo Supr.asi! OtJ Gelsil. Apenas as

amostras preparadas não têm dimensões suficientes para fazermos um placa ou uma

lente (dimensões finais: 5mm de diâmetr·o x i mm de espessura) com grande

dimensões visto que o sistema desenvolvido funciona bem para amostras pequenas.

Quando densificamos amostras com dimensões maiores,. espumamento e cristalização
ap·arecem.. indicando Que os radicais OHnão foram devidamente removidos. Talvez a

l..ltiliz.ação de Hélio em todas as etapas da densi f icação possa dar melhoes
resl..lltados .. pois a gás hélio -3.0resenta moléc1..llas com menor tam.:mho Qua .:;l de

nitrc.gênio (ut.ilizada nest.e tra.balho). Sendo as moléculas de hélio de menor tamanho

talvez seja mais fá.=il a elimin.ação dos radicais OHquimicamente ligados, impurezas

e bolhas dl..lrante a densificação.
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H
CONCLUSAO

Este trabalho apresentou uma nova técnica no processo Sol-Gel para a

prep.~ra,;ão de silic.a amorfa ultr'.3.-Qur.a· .3.t.r.3.vés da utilização de 2 s6is

precur'sores(S4) t'-1icr'oesferas de silica pr'ep~radas pelo mÉtod'J de St·dber ou Cab-[I-

Sil H5 quando adicionados ao sol inicial r'efor'çam mecanicamente a est.rutur·a dos

gels, facilit.3.nd'J assim a sec.3.gem. Foi determin.3.da a concentração ide.3.l de

micrcJesferas e pÓ de sÍlic.a <C.?b-D-Sm para ·a obtencão de um xeroClel monollUco e. -
sem tr·incas. Com est.a t.écnica. obt.ivem'Js. t.ar·ugc,s de géis seccls (xer'Qgéis) que t.êm

dimensões necessárLas p·ar.3. a oreparação de lentes, orismas e oré-form·~s oa.r.3,

tibr'as 6tic-3.s. A grande \Jant.3.gemdc) processo sol-gel é Que se pode .já na sua

etapa inici·3.l de prep.ar.aç:ão ajustar a forma final desej.ada, proporcionando um
pr':Jdut.()final mais b.arato (economia. na mão-de-obra do polimento)

Os géis .apresent.ar.am dimensões pequenas par·a a

prepara.;::ão de lentes e prismas, m·as por ':J1Jtro l.ado, .apresentaram qualidades

Ótk.:as e!:Jmp.:aráveisà da silic.a comercial do, tipo Suprasil e Gelsil. Alguns .aj'..lstes

no tratamento térmico: forno, sistem.a de gases.> patamares de temperatura e tempos

serão necessários para posteriores estudos e preparação de vidros com dimensões

maiores. Estes ajustes visam a eliminação dos dois principais problemas dl-lrante o

tr.at·:ment,.:) térmico: ·a quebra das .amostras nos estágios iniciais de preparação

<100-300 °0 e o espumamento no estágio final da densificação (1070 QC).

As .análises do tempo de gelificação, área superficial BET e densidade

aparente em função da concentração de microesferas apresentaram comportamentos

interessantes. A .:dição de microesferas mostrol-l-se catalizador.: do processo ..
reduz .: áre.a superficial BET e densidade aparente, mas !:JSmínimos desta duas

curvas não equivalem ao mesmo ponto. Desta forma os xerogéis secos apresentam

'-Im·aárea sl-lperficial menor que quando preparados sem microesferas. e l-lm·:

densidade aparente maior.

Através d"os result.3.dos obticios par·: .: densific.:çâo dos géis de silica é
'.. d d' f t . ~ . -' d d Nd+3posslvel prepar·ar VI ros com 1 eren _es compoSlçoes .. Vl0ros cpa os c,:)m

p·ara aplicação em lasers ou utilizá-Ia para a prepar.açâo de compósitos géis de
sÜÜ::a_PMNA(:321.

Este tr.:l.balh,:Jpossibilitou a apresentação de um painel e a publicação
,jo trabalho(84) no \J Internation.3.l lAJorkshopon Glasses and Cer.3.mics from Gels (Rio

de Janeiro 6-10 de agc.sto de 199m.
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