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\.ABSTRACT

lhe sol-gel metrlod is a new techniQue that is showing to be one of

the most promissing to prepare amorphous materials, thin fi lms,

advanced cerarnics and fibers. In this work Ule sOl-gel process 1s used

to prepare ceramic powders and thin films from metalic alkoxides.

Pure BaTi03 powders whith tetragonal structure have been

obtained from sols prepared by mixing barium acetate and

tetrai sopropyl orthot itanate ([Ba]/[Ti] = 1) disso lved in isopropano 1 and

water. The?e powders, obtalned by three process (sol-gel process,

hipercrit1ca1 drying and sol precipltation) as well as a comercl1 BaTl03

powder produced by Solvay have been axial1y pressed at 25· C (8T /cm2)..

and sinterized in air. The structura1 evo1ution bu1k and die1etric

proprieties t"lave been determined as a function of the sintering

t~mp~r3~ur~ up to 1350·C and time of sintering at the same

temperature.

U'3Jng the same sol thln fllms of BaTi03 have Deen produced on

diferent substrates by dip-coating. The various parameters leading to

ttle oDtentlOn af good and adherent coatings w1th definlte film

thicknesses have been determined.
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RESUMO

l! Iltt'tO(!(l sol-gel é urna nova técnIca qUê vel!"1Sê rrloS1.ramJo multo

pr8mlssora na preparação de materiais amorfos, filmes finos,

cerârn icas avançadas e fibras. Neste trabalho foi ut i 1 izado este processo

na preparação de pós cerâmicos e filmes finos de BaTi03 a partir de

alc6xidos metálicos.

Pos puros de BaT i03 com estrutura tetragona I foram obt i dos de

sóis preoarados através da mistura de acetato de bário e tetraisopropil

ort ct i tanato «Baj![Ti J = 1 ) dissolvidos em isopropano 1 e água. Estes pós,

obtidos POI' tr~ês processos diferentes (processo sol-gel, secagem

hlpercrltica e preClpitaçâo do sol) assim como um pó comercial

orClQuzill0 (leia Solvav foram pl'ensados em forma de pastílrlas a 25°(

(8T/cm2) e sinterizados ao ar. A evolução estrutural das pastilhas e

SU:3S proprll?dades die letricas foram determ i nadas 'em f unção da

teÍliperatura de sinterização até 13500( e do tempo de sirlterizaçdo a

est a mesma temperatura

US3nd\.J o rnesmo 50 1 foram depos itados fi 1rrle::, f i nos de DaT í07 pe 1o.-'

processo "dlp-coat mg" em diversos tipos de suostratos. Os vários

parârnetros que levam a obtenção de camadas sem def eitos e aderentes

corn eS[)/?SSI.Jra(lef ili]da tambêr!"] foram deterrn mados.



1 : Introdução

o processo sol-ge1 vem despertando grande interesse, tanto do

ponto de vista científico como tecno1ógico para a elaboração de vidros

especiais, cerâmicas avançadas, pós, camadas finas e fibras, devido a

alta pureza e homogeneidade a1iadas a possibil idade de novas

composições não consegui das pelos processo convencionais e a menor

temperatura ut i 1izada na preparação do produto final.

A utilização do termo "sol-gel" é devido aos materiais

precursores que são preparados inicialmente em solução coloidal (sol) e

se ge1ificam (gel) para depois se converterem no produto final. Existem,

basicamente, duas maneiras de se obter um gel úmido(1):

1) Desestabilização de um "sol" mineral puro ou contendo

outros íons metálicos adicionados em forma de solução aquosa de sais.

Este método é baseado nos princípios da ciência dos colóides(2).

A característica. essencial está em dispersar o composto em suas

unidades elementares em um solvente aquoso. Esta fase dispersa

(solução co10idal), chamada sol, é então convertida em um gel rígido

pe1o processo de desestab i li zação.

Uma solução co10ida1(3)é um sistema constitujdo de uma fase

dlspersante líquida e de uma segunda fase representada por partículas

de dimensões compreendidas entre 200 e 2000 A. Por causa de suas

pequenas dimensões, os co10ides possuem um movimento desordenado e

aleatório (movimento Browniano) que provoca a colisão das partículas.

Durante tais co1isões, forças atrat ivas de Van der Walls fazem com que

estas partículas se combinem, levando a uma separação de fase chamada

floculação. Toda solução co10idal tende espontaneamente a flocular, e

alguma força repulsiva precisa ser aplicada a fim de mantê-la estável.

Esta estabilldade aparece principalmente por causa da adsorção de

substâncias, frequentemente no estado iônico, que fornecem cargas
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elétricas às part1culas. É poss1vel então, desestabfllzar o sol por

vari ação do pH e por aumento de temperatura, provocando a geI i f icação

por agregação. Esta conversão de soI em geI é progressiva ocupando

depois de algum tempo o volume total. Durante a geliflcação o meio

torna-se viscoso e é então solfdificado por uma rede coerent.e de

partículas. A teoria da formação de géis coloidais através de soluções

aquosas de s111cio f oi descrita por 11er<4)em 1955.

A formação do gel envolve um mecanismo de polimerização em

que três estágios essenciais podem ser distinguidos (Fig. 1):

a) poI imerização do monômero para fornecer part ículas primárias.

b) crescimento destas partículas.

c) ligação destas partículas em cadeias, formando redes

tridimensionais.

PAATICULAS ISOLADAS PA ATICUL AS
A.AElADAS

$0 L 8EL
E

PRECIPITADO

(7)
Figura 1 - POlimerização na formação dos géis

_"""'.,-""""...,.......,., ••• 'T'I:"'P •.""...,."._.....-"'", . ..--_,- -<-
, [ :: [~j ~ Li' i ;,:C\ :, 11'-1 Fo RM A çÀ o .• I Fa se

F1SICA
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2) Hidról1se e policondensação de compostos organometáltcos

dissolvidos num alcoo1 em presença de água e eventualmente outros

compostos especificos.

Neste caso, o processo de ge1ificação é um resultado da

formação de ligações químicas, e não dependem apenas do pH e da

temperatura como no processo anterior, mas sim da taxa de hidróllse e

poIi condensação.

Ambos os métodos levam a materiais não cristalinos (gel

úmido), contendo substancial quantidade de água e/ou residuos

orgânicos que podem ser eliminados com tratamento térmico adequado.

O gel úmido é um sistema bifásico, constituido por uma fase

sólida formada por uma rede tridimensional de partícUlas impregnada

por uma fase liquida proveniente da solução inicial. A transiçao sOI-ge1

pode ser distinguida da precipitação (ou floculação) em que agregados

separados são formados, em contraste com a rede tridimensional

continua de partículas, como mostra a Figura 2.

0000
000aOL I o o o00000

8EL

~

Figura 2 - Diferença entre a formação do ge1e a precipitação do sol
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Como estes dois métodos diferem na formação básica dos géis,

existem grandes diferenças no comportamento e nas propriedades de

ambos. Este fato foi comprovado e discutido por Partlow e Yoldas(S), e

por Rabinovich(6) entre outros.

Neste trabalho, nos dedicaremos ao estudo do método 2, tanto

na preparação de camadas finas como na preparação de pós cerâmicos.

1. 1. Vantagens e Desvantagens do Método

o grande interesse no conhecimento do processo sol-gel vem da

possibil idade de se obter produtos como vidros, vi trocerâmicas,

camadas finas, pós cerâmicos e fibras com propriedades de maior

interesse do que os produtos obtidos pelos métodos tradicionais.

Algumas das vantagens e desvantagens do método são mostradas a

seguir:

Vantagens

- Alta pureza dos materiais produzidos, devido aos precursores que são

sintetizados através de reação de materiais brutos em solução e são

purificados por métodos químicos usuais como recristalização e

dest i lação. O processamento a baixa temperatura também evita a

contaminação do produto.

- Alta homogeneidade obtida em escala molecular, já que a mistura é

feita no estado líquido e à temperatura ambiente.

- Baixa temperatura de preparação para se obter o produto final.
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- Melhor controle estequiométrico.

- Possibi 1idades de preparação de materiais com novas composições,

difíceis de serem preparados pelas técnicas convencionais, devido a

dificuldade de fusão, contaminação pelos cadinhos, evaporação de alguns

componentes a alta temperatura, imiscibilidade, separação de fase e

cri sta 1ização durante o resfri amento.

- Propriedades reológicas que facilitam a preparação de camadas finas

amorfas ou cristalinas e fibras.

- Controle das reações, permitindo uma boa definição na estrutura

(porosa ou não) no caso de materiais vitreos, na forma e tamanho de

grãos dos pós cerâmicos e na espessura, porosidade e tamanho de grãos,
no caso de camadas finas.

- Infra estrutura simples e barata, principalmente no caso de filmes

finos.

Desvantagens

- Alto custo do material precursor, que é superado levando em conta as

vantagens do método.

- Ut i 1ização de substâncias orgânicas tóxicas.

- Algumas dificuldades tecnológicas na preparação de. prOdutos

monolíticos de forma determmada, que já estão sendo superadas.

- Possibilidades de microporos residuais e presença de resíduos de
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carbono e de grupos hidroxllas.

Este trabalho teve como principal objetivo a obtenção de pós

cerâmicos de BaTi03 a partir de metais alcóxidos e o desenvolvimento

da infraestrutura necessária para o aproveitamento da técnica "dip

coating" ou de mergulhamento na obtenção de filmes finos também de

BaTi03, com a utilização dos mesmos precursores.

A apresentação deste trabalho se inicia no Capitulo 2, com uma

revisão sucinta do processo sOl-gel abrangendo a quimica envolvida no

processo e sua aplicação na produção de vidros, pós, cerâmicas, camadas

finas e fibras.

A preparação e caracterização de pós cerâmicos de BaTi03 pelo

método sol-gel e uma análise de suas propriedades dielétricas em

função do tamanho de grão e da forma de preparação serão apresentados

no Capitulo 3.

° processo "dip-coating" para a preparação de camadas finas e

em especial para obtenção de camadas de BaTi03 será apresentado no

Capitulo 4, assim como a determinação das faixas de trabalho dos

parâmetros envolvidos, a influência destes parâmetros na espessura das

camadas e a caracterização das mesmas.

No Capitulo 5, serão mostradas algumas aplicações das

técn icas ut il i zadas e sugeri dos alguns aspectos que poderão ser

abordados futuramente.
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Capitulo 2

o Processo Sol-Gel - Revisão B1bliográf1ca

2. 1. Hlstõr1co(7)

t: atribuído a D. M. Roy(S.9)(1952) a idéia da utilização de

processos químicos a baixa temperatura para a preparação de misturas

homogêneas em escala molecular de óxidos com alto ponto de fusão.

Antes disso, Geffacken e BergerC10)(1943) já tinham produzido camadas

amorfas de 5i02.

R. RoyCll) (1956) indicou vários métodos de preparação de

vidros homogêneos, como a coprecipitação de sais, ••spray drying" e

hidrólise de soluções contendo alcóxidos e sais. R. Roy(12) (1969)

também reportou que vidros de sílica podem ser feitos a temperaturas

tão baixas quanto 1200° C e faci lmente a 1350 - 1400° C.

Luth e Ingamells(13) (1965) discutiram a preparação de géis

pelo método hidrotermal. MacCarthy et a1(14)(1971) dem.onstraram que é

possível obter vidros de géis usando técnicas de prensagem a Quente.

Dislich(15) (1971) mostrou como vidros multicomponentes podem ser

preparados sem serem fundidos. Fujy e Ishido(6) (1965) descreveram

como foram obtidos vidros transparentes de 5i02 de géis feitos com

silicato tetraetil sinterizado a pressão normal. Konynendijk e

Groenendijk(17) (1972) prepararam vidros borosilicatos homogêneos

usando soluções com sílica coloidal (Ludox) ou por hidrólise de

ortosilicato tetraetil. 5houp(18)(1976) descreveu um método de produzlr

vidros multicomponentes diretamente dos géis, tomando cuidado em

controlar o tamanho dos poros por adição de catalizadores como
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formamida.

Kamiya et al(19) (1974) prepararam 5i02-Ti02 e 5i02-A1203

amorfos através de soluções alcóxidas, estudando a devitriflcação

desses materiais durante o tratamento térmico. Os compostos

continham grupos OH-mas não resíduos orgânicos.

Um estudo sistemático foi feito por Mukherjee et al(20) ( t 976)

a fim de produzir vidros refratários e vidros adequados para se

transformarem em vitrocerâmica e Que são difíceis de serem obtidos

por outros métodos. A influência do radical hidroxil na transformação

gel-vidro e na razão de cristalização foi também investigada por

Mukherjee et al(20) (1976).

Este período marca um aumento repentino no interesse da

preparação de vidros pela tecnologia sol-gel. Os estudos iniciais eram

baseados na prensagem a Quente dos géis. Investigações feitas por

Decottignies et al(79) e Jabra et al(81) para vários sistemas

demonstraram a facilidade com que excelentes vidroS podem ser obtidos

por este caminho. Jabra et al(81) (1980) compararam as propriedades de

vidros feitos por prensagem a quente com os obt idos por ,CVD(deposição

química a vapor).

Ao mesmo tempo, diferentes laboratórios vinham se esforçando

para produzir camadas finas, fibras e esferas ocas. Wainer(21) (1968) €

Wintel (22) (1968) produziram fibras óxidas refratárias através de

soluções coloidais aquosas. Kamiya et al(23-2S) estudaram a

possibi 1idade de produzir fibras de s11ica e mult icomponentes e as

condições de hidrólise para se produzir vidros monol1ticos. O problema

da possibilidade de preparação de fibras foi discutido por Sakka e

Kamiya(26) (1982) e por 5akka(43)( 1984). A produção de esferas ocas

para serem utilizadas como alvos em li inertial confinement fusion" foi

".\ I

; j -' ;;
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estudada por Nogami et al(27,28)(1980, 1982) e Downs et al(29) ( 1981).

As condições necessárias para a produção de camadas finas foi

intensamente investigada, e até o momento é a única aplicação do

método sol-gel que se encontra funcionando em escala industrial.

5chroeder (10S) (1969) apresentou uma interessante revisão das

propriedades e aplicações de camadas óxidas depositadas em vidros

através de soluções orgânicas. 5himbo et al(30) (1975) escreveu sobre

camadas de A1203-5i02 ' adequadas para guias de ondas.

A formação de filmes porosos transparentes de A1203 foi

estudada por Yoldas(44-46) resultando na produção de camadas

antirefletoras para superflcies vítreas. Nogami e Morlya(31} (1977)

estudaram a formação de filmes amorfos a partir de soluções

organometálicas. Vários sistemas foram estudados como S102-M02 onde

M= Ti, Sn, Al e Zr. Independentemente, Brinker'47) e Mukherjee(48,49)

estudaram a preparação de camadas antirefletoras para células solares

e Mukherjee e Lowdermilk(SO) a estabilidade de filmes antirefletores

para lasers. Dislich(Sl-SS) estudou a química envolvida no processo de

obtenção de um filme fino e também as possibilidades ge aplicação da

técnica "dip-coating". "'

Os problemas gerais na preparação de vidros e cerâmicas

através de soluções organometálicas são discutidos por Yoldas(44-4Ô)em

vários trabalhos. Yamane et al(32,33)descreveram a preparação de discos

de 5102 livres de trincas, usando condições de hidról1se e secagem
controlada.

Depois de vários estudos preliminares, as condições para se

obter vidros monolíticos de sílica foram formuladas por Nogami e

Moriya(27) (1979, 1980). Kamiya e Sakka(2<i:1)(1980) obtiveram vidros

mono1ít icos de 5i02- Ti02, embora de pequenas dimensões (z 1cm3),
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° primeiro gel monolftico de dimensão razoável (250 mm de

comprimento) foi obtido através da utilização do método de secagem

hipercrft ica, como mostram os trabalhos de Prassas(34) (1981 ). Zarzycki

et al(35) (1982), Prassas et al(36) (1982) e Zarzycki(37) (1984). Vários

outros sistemas foram investigados por Brinker e MUkherjeeC38)(1981).

Gonzalez-Oliver et al(39) (1982), Yamane e Kojima(40) (1981) e Gugielmi

e Pincipi(41) (1982).

Depois de investigações feitas em géis de sflica e 5i02-Na02•

Puiyané et al(10,l1) (1980. 1982) descreveram a produção de tarugos

vítreos para a confecção de fibras óticas de 5i02-Ge02• 5102-Ti02• 5102

P205 e 5i02-Y 203 através de géis. Um trabalho detalhado sobre as

condições de hidrólise e gelificação Quelevam a monoliticidade dos géis

de 5i02 foi feito por Yu et al(42) (1982). Alguns trabalhos sobre a

Qufmica do processo foram feitos recentemente por 5anches(56) e

5anches et al(57). 5cherer(60.61) (1988) e James(59) (1988) estudaram

também a evolução microestrutural dos géis durante a secagem e

densificação.

Recentemente, um número de excelentes trabalhos de revisão

foram publicado por Zarzycki(7), 5akka(43), Rabinovich(58). James(59),

Muckerjee(95.106), Zelinski(62) e Brinker(63-65).

2.2. Materiais Precursores(66.67)

Os materiais mais usados neste processo são os alcoxidos

metallCOS, Que são compostos em Que os elementos se ligam a um

hidrocarbono através do oxigênio, e cuja fórmula geral é dada por:

(I)
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onde M é um metal, n é um inteiro e x a valência do metal.

Estes materiais tendem a formar espécies 01igoméricas

através de ligações alcóxidas entre metais similares ou entre metais

diferentes. Eles possuem uma volatilidade e solubilidade que

providenciam caracterlsticas atrativas, de grande valor na purificação e

aplicação em sintéticos inorgânicos e qUlmica orgânica. Suas fáceis

interações com uma variedade de reagentes em solventes orgânicos,

geralmente em uma razão estequiométrica desejada, tem providenciado

um grande número de novos derivados orgânicos de metais. Estes

compostos Que podem ser utilizados juntamente com os metais

alcóxidos são os metais acetilacetonatos, oxalatos, acetatos e também

sais inorgânicos como cloretos e nitratos, podendo inclusive serem

misturados entre si.

A qUlmica dos alcóxidos começou com poucos elementos em

1949 e atualmente quase todos os elementos da tabela periódica já

podem ser sintetizados, como mostra a Figura 3. Os elementos dentro da

linha pontilhada já foram obtidos na forma de alcóxidos.

! Tabela Periódica
t.
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: Li Be B C : N o F Ne

: Na Mg AI Si - P - - -S- -~: CI Ar
I I
I K Ca Se Ti V Cr Mn Fe Co Nl Cu Zn Ga Ge As Se I, Br IV
, I

I Rb Sr Y Zr "Nb Mo : Te Ru Rh Pd Ag : Cd ln Sn Sb Te I] Xe
j I 1_ - - -I ! I - - - - _I

I C, Ba Ln Hf Ta \\' I Re Os Ilr Pt I Au ~ Hg TI Pb Bi p" At Rn
1 I 1 1 - - - - - - _I

Fr Ra An

Yb Lu
--------------------------- -----Sm }:u Gd Th Dy Ho Er Tm

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- --
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I
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I

An Ac : Th I Pa
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Figura 3 - Elementos sintetizados para a obtenção de metais alcóxidos.
( ... - )._0 ~_ ._ •••• _. _, ••••• .,.-. ! •• ~. l>- _ .• _ •••••••. - ~ ,i.o -- - ~_.-: ••. ....;.:;. I • 1_ ~ •.••.' ". I i':,JU":":
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A Tabela I mostra alguns dos compostos mais utilizados como

precursores para o processo so l-ge 1 e seus respect ivos so lventes. Estes

compostos, que podem ser sól1dos ou l1quidos precisam ser solúveis em

so 1uções contendo a 1coo 1 e água.

T abe 1a I - A 1cóx 1dos usacos no processo so l-ge 1.

I

MCOR)n
501venteDopanteOxido

51COCH3)4

metanol-51°2

51COC2HS)4

etano 1-51°2

T1COC2HS)4

etano 1-T102

T1COC3H7)4

i sopropano 1
-T102

T1COC3H7)4

1sopropano 1BaCCH3COO)2BaT103

T1COC3H7)4

isoprapano 1PbCCH3COO)2PbTi03

Al(OC3H7)3

1soprapanol-AI203

Al(OC4Hg)3

butanol-A1203

BCOCH3)3

metanol

GeCOC2HS)4

etanol

ZrCOC3H7)4

isopropano 1
-Zr02

ZrCOC4Hg)4

butanol-Zr02

5nOCOC4Hg)2

butanol-5n02

TaCOC2Hs)s

etano 1-Ta20S

YCOC2Hs)3

etano 1

Ca(OC2H5)2

etanol-CaO
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2.3. Processo Qulm1co

o método sol-gel é baseado na po1imerização dos metais

alcóxidos diluídos em um solvente, geralmente um alcoo1 com o mesmo

radical do composto, que estão sujeitos a fenômenos de hidrólise e

pol icondensação na presença de água, que ocorrem simultaneamente,

provocando a gelificação da solução e formando Jigações M-O-M(68.~9).

Ao serem dissolvidos em alc06is do mesmo grupo orgânico ou diferente,

estes podem interagir com os alcóxidos, mudando suas propriedades

originais. O grau de hidrólise pode ser controlado utilizando-se

quantidades estequiométricas de água.

A viscosidade da solução depende fortemente da concentração,

do tipo de solvente e dos dopantes (agentes dispersantes ou

gelificantes) utilizados. Durante o processo, o monômero sofre uma

condensação e a viscosidade vai aumentando até a. formação do geJ. O

ponto de gelificação é definido como o estágiO no curso da

pOlimerização onde a concentração se transforma subitamente de um

líquido viscoso para um gel (11 = 1Q4 poises). O ge1 'úmido obtido é

formado por um esqueleto de partículas impregnado pelo solvente.

As reações que regem esses fenômenos podem ser escritas da

seguinte maneira:

Hidrólise:

M (OR)n+ nH20 ~ M (OH)n + n(ROH) (2)

Poli condensação:

M (OH)n~ MOn/2 + n/2 H20

onde R é um radical do grupo alquilo tal como CH3, C2Hs' C3H7 e C4Hg.

Na realidade, as reações de hidróJise e policondensação se

efetuam de maneira simultânea e incompleta e possuem muitas

/l",.,.:I.4-. ,~ .. Irr .• _ . _" ,- _ ••.. ,',__ ..".,..,....~_ .•.•~_."'-, .. -., -, , ... '-,

SERViÇO DF BIBI:onc!\ E j~!FORti\i\ÇAO - IFQSCJ'f 15 i C A
____ • ~_,~ .•"'".<r_ ~



14

passagens intermediárias como é visto a seguir:

M (OR)n + H20 ~ HOM (OR)n-l + ROH

HOM (OR)n-l + H20 ~ (HO)2 M(OR)n_2 + ROH

(3)

(OH)n-l M-OR +H20 ~ M(OH)n + ROH

M-OR + HO - M ~ M -o - M + ROH

M - OH + HO - M ~ M - O - M + HOH

As reações que ocorrem durante a gelificação são muito mais

complexas do que as mostradas acima, já que as concentrações

estequiométricas podem ser alteradas e outras substâncias como

dopantes e catalizadores podem ser adicionadas a fim de se obter

produtos finais diversos com propriedades diferentes.

O tempo necessário para a gelificação é variável (minutos, dias

ou meses) e depende de vários fatores,tais como o tipo de precursor

utilizado (70), tipo de solvente, concentração do metal al.cóxido,

quantidade de água na solução, tipo de catalizador utilizado(71) ,

temperatura de enveIhecimento(7-4), etc. Todos esses parâmetros, às

vêzes interdependentemente, produzem modificações sobre as

propriedades químicas e físicas dos produtos finais.

Catal isadores em forma de ácidos ou bases são adicionados na

solução a fim de manipular as reações químicas modificando as taxas de

reações e o crescimento do esqueleto óxido. Trabalhos recentes(72.73)

mostram que essas reações podem também ser modificadas com a

adição de aditivos químicos chamados DCCAs ( Drying Control Chemical
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Addit ives - formam ida, dimet 11formam ida, acetonitri 10, dióxano, etc) a

fim de melhorar as propriedades de resistência mecânica durante a

secagem dos géis.

Alguns trabalhos(7,6D mostram também grandes diferenças na

microestrutura e propriedades dos géis. Foi veriflcado que os géis

formados através de catal isadores básicos possuem poros grandes e

estrutura densa. Com o aumento do pH, as partículas crescem para

vencerem o efeito de cargas repulsivas da superfície. t possível chegar

num determinado valor de pH onde ocorre a precipitação de partíCUlas

ultrafinas. Este fenômeno é util izado na preparação de pós ultrafinos de

diâmetros controlados (2.4.2,).

Muitos outros estudos foram feitos sobre a influência dos

diversos parâmetros na formação dos géiS úmidos e secos,

principalmente sobre géis de silica, citados nos vários artigos de

revisão eXistentes(7,43,59-65). Trabalhos como a caracterização dos

diversos estágios durante a transição sol-gel-vidro· também tem sido

frequentes(75-77) .

2.4. Preparaçao de V1dros. Pós Ceram1cos. Camadas F1nas e

Flbras

Os processos ut il izados na preparação de sóis e géis para sua

transformação no prOduto final são específiCOS para cada aplicação,

embora a química do processo seja a mesma para todos os casos.

Podemos com os mesmos precursores preparar géis secos porosos não

cristalinos, vidros, vitrocerâmicas, camadas finas amorfas ou

cristalinas, pós cerâmicos e fibras, dependendo apenas de um total

controle de parâmetros, utilização de aditivos químicos e métodos de

secagem. A Figura 4 i Iustra as etapas de preparação de várí os produt.os a



M(OR)

adição de álcool e H20

adição eventual de catallsador e DCCAs
adlçAo evenlual de oulros cállons

Sol

secagem
hipercrltlca

Gel Umldo
Monolltlco

denslflcação
T < 1300·C

envelhecimento
T - 20-60· C

secagem
natural
T-20-300·C

PÓullra fino
Monodlsperso

Pós
Cerãmlcos

precipitação

secagem

I

Gel Umldo
Monolfttco

tiragem de fibra

T = 20· C

envelhecimento
T = 20-60· C

Fibra Porosa

~olução viscosa
'Il '" 10 p

secagem
T=400-800· C

Fibra Vllrea

c

de filmes
25· C
cp )

------------
deposiçãofinos. T '"(2<'Il<8

Filme Fino Poroso

(geD

secagem

T=100-800'

Filme Fino

Denslflcado

Vidro
Monolitico '"

FIgura 4 - Preparação de produtos pelo processo sol-gel
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partir de metais alcóxidos e que serão discutidos a seguir.

2.4.1. Preparaçao de VIdros Monol1t1cos

A preparação de materias vftreos é baseada na posslbi11dade de

estabelecer uma rede vftrea sól1da· a partlr de sóls contendo metais

alcó~\idos dissolvidos em seus alcoóis equivalentes. A água de hldrólise

é introduzida na mistura que permanece sob agitação mecânlca durante

algumas horas. Em alguns casos o pH da solução deve ser ajustado

através da âdição de ácidos ou bases.

A soluçao assim preparada é colocada num recipiente fechado,

dentro do qual efetuar-se-á a hidróllse e a transformação desta solução

num gel úmido. O tempo necessário para a gel ificação é variável e

depende de vários fatores, como foi visto anteriormente.

Os géis úmidos sao formados por uma rede sólida de partículas

que mantém nos seus poros o solvente. A eliminação desta fase líquida

conduz a formação de géiS secos chamados xerogéis. Durante a secagem

ocorre considerável diminuição da rede sólida, convertendo o gel úmido

em um material mais duro, poroso, amorfo e com uma grande superfície

espess íf ica(60. Durante este co1ápso do esque1eto do geI, os tamanhos

dos poros diminuem e a sua distribuição muda fazendo com que o gel

seco seja uma versão modificada da estrutura inicial do gel úmido.

Zarzycki (1.7) mostrou que as características mecânicas do

material mudam Significativamente durante o processo de secagem. O

sol que inicialmente é um líquido com um comportamento Newtoniano

transforma-se durante a gelificação num material Bingham com a

viscosidade aumentando gradualmente. Em função do tempo, o gel pode

ser descrito inicialmente como um líquido viscoelástico,

rID~j~~ljE '~I!lll()Tíi·CA E INFORMAÇÃO - IFQSe
: FISICA
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transformando-se num sólido viscoelástico e finalmente após secagem

num sólido elástico. ° processo de endureclmento é lrreversível porque

a desldratação estabelece novas ligações - M - ° - M - entre as

partfculas consolidando-as em novas posições.

Aquecendo-se rapidamente o gel úmido, ele se fragmenta e se

apresenta na forma de pó. Alguns autores(78.79) tem usado a técnica de

prensagem a quente onde esses pós podem ser transformados em vidro

ou cerâmica aplicando-se pressão a uma temperatura bem menor que a

utilizada na fusão convensional. Zarzycki et al(79-80 produzlram vários

tipos de vidros por este método como 5i02' 5102-La203, 51°2-62°3' 5102

Ti02. 5102-P20S, e CaO-AI203-5i02.

Quando se deseja obter pedaços grandes de gel seco, as

dificuldades são maiores e técnicas mais adequadas devem ser

utilizadas. ° maior problema encontrado é o aparecimento de t.r1ncas que

surgem devido a diminuição não un1forme do material. As forças

responsáveis por estas trlncas tem origem não somente devido ao

conteúdo variável de água, mas também devido a ação de forças

capilares que se tornam operativas quando os poros começam a se

esvaziar e a interface líquido-ar está presente na forma de menisco

distribufdo nos poros do gel durante a secagem. Inicialmente a variação

do volume é igual ao volume de líquido evaporado, existindo liquido

suficiente para encher os poros sem nenhuma interface liqUido-ar

presente. Cont lnuando a secagem, inúmeros meniscos são formados

dentro dos poros e a atração capilar força as partículas a se juntarem

(Figura 5). Para partíCUlas em contato, a redução de volume pode

resultar em uma deformação elástica do sistema e então quando o

sistema se torna rfgido um colapso pOde ocorrer. A força resultante

geralmente proporclona a fragmentação do gel. Para que isso seja

evitado, torna-se necessário aumentar sua resistência mecânica e
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diminuir as tensões internas. Vários métodos tem sido utilIzados a fim

de obter peças monollticas grandes de géis secos, como o

envelhecimento do gel, a adição de aditivos qUÍmicos, eliminação de

pequenos poros, etc.

Figura 5 - Forças capilares durante a secagem de um gel úmido.

Usualmente o processo de secagem se faz a temperatura

ambiente ou menor que 1000 C e por longos períodos (envelhecimento)

que vão de dias a meses para se evitar trincas e fragmentação do

material. Mesmo assim, somente pequenas peças são produzidas(82-85)

Como as forças capi lares variam inversamente com o tamanho

dos poros, as trincas tendem a se reduzir para géis de poros maiores. Os

géis de sÍlica básicos possuem poros maiores que os ácidos.

Matsuyama(86) obteve ótimos resultados utilizando soluções básicas na

preparação de tarugos de sílica de alta pureza para produção de fibras

óticas, assim como Rabinovich et al(87,88) que prepararam grandes peças

de sílica transparente através de soluções coloidais.

Um método(73) utilizado mais recentemente tem permitido um

~"-._"'.. 1.~\ '~_'J ,_ i F Q ,~~,:' ,,
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melhor controle das etapas de secagem, que é a utilização de aditivos

como o DCCAs na solução inicial. Eles afetam as razões de hidróltse e

policondensação produzindo géis com poros de grandes diâmetros e com

distribuição mais estreita. Isto faz com que diminuam as tensões

capilares facilitando a produção de grandes peças monoliticas.

Toki et a1(89) vem desenvolvendo um novo processo para

obtenção de peças vítreas grandes. Este método consiste em adicionar

pós de silica c010idal na solução inicial e ajustar o pH para 4.5 através

de ácido clorídrico e amônia. O sol se gelifica em 30 minutos e é

submetido a um tratamento térmico de 60· C durante 10 dias. Os pós de

sílica se dissolvem no solvente e se ajeitam entre os pores do gel

reforçando o seu esqueleto. Este método permite também aumentar de

um modo significativo o raio médio dos poros, possibilitando a obtenção

de géis monoliticos grandes.

A seguir·discutiremos o método de secagem hipercritica que

foi utilizado na preparação de várias amostras durante este trabalho.

2.4.1.1. Secagem hipercritica

Este método(90.91)consiste em secar o gel úmido dentro de uma

autoclave sob condições hipercriticas. O princípio da evacuação do

solvente sob condições hipercríticas é baseado no fato de que acima do

ponto crítico de um sistema puro não existe nenhuma descontinuidade

entre a fase líquida e a fase gasosa. Assim, os problemas ligados a

aparição de forças capilares e enterfaciais que agem sobre as linhas de

contato líquido-sólido-gás empurrando ou puxando as partículas

vizinhas sólidas são eliminadas. Esta técnica foi usada pela primeira

vez por Kist ler(92). Recentemente foi investigada por Zarzycki et al(93)

para obtenção de géis secos monolíticos livres de trincas. O processo



21

também foi investigado com êxito em nosso laboratório, onde foi

utilizado metanol dentro da autoclave a fim de ultrapassar as condições

críticas(94), Atualmente está sendo utilizado o nitrogênio por ser menos

perigoso e que nos leva a bons resultados(90.95.96) ,

O processo consiste em colocar os tubos abertos de géis

úmidos dentro da autoclave (Figura 6) que deve estar na mesma

temperatura que foi usada para o envelhecimento. Depois de fechada é

Evacuaçõo dos
gases

Man&metro -
Nltroglnlo

6el

.

Termopar

Figura 6 - Esquema do equipam-ento usado para a evacuação do

so lvente sob condi ção hipercrítca
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introduzido um gás inerte (N2), suficiente para fornecer ao sistema uma

pressão inicial (~80 bar) que anule as forças capilares existentes nos

géis. O processo é esquematizado nas Figuras 7 e 8. A temperatura é

aumentada lentamente (1 a 2° C/min), o mesmo acontecendo com a

pressão, sendo evitadas as proximidades do ponto crítico. t muito difícil

a determinação exata deste ponto e por isso a escolha é feita de maneira

empírica. Fazemos uma média ponderada dos valores dos pontos críticos

de cada substância usada dentro da autoclave. O valor obtido é então

testado experimentalmente. Se a fase 1iquida dos géis for muito escassa

torna-se necessária a colocação de uma pequena quantidade de alcool

(etanol ou metanol) dentro da autoclave, para que a pressão suba de

acordo com o desejado, uma vez que a expansão do gás é pequena.

200 f-
T(·C)

\roo~~O~ ~lbarlLJ ~1 ~ 180
Pi

~
100: P.c :

~~___ J I 90+ I.• I
•I•I I

100
200300 2468

T (·CI t (h I

Figura 7 - Diagrama P - T do ciclo Figura 8 - Variação da temperatura e

térmico; Pi - início de operação, pressão durante o processo de secagem

Pc - ponto crítico. hipercrítica
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Ao alcançar a temperatura e pressão máximas (280· C e 180 atm) o

sistema é assim mantido por aproximadamente 2 h, sendo então a

pressão relaxada lentamente através da evacuação dos gases a

temperatura máxima até a pressão atmosférica. Neste momento é

desl igado o sistema de aquecimento para que a autoclave esfrie até a

temperatura ambiente.

Os géis monollticos e secos obtidos por este método são

chamados aerogéis e a;'lda contém uma quantidade apreciável de

radicais orgânicos que serão eliminados através de sinterização sem

fraturas. A estrutura dos aerogéis é assim, bastante simllar àquela do

esqueleto sólido dos géis úmidos, com porosidade por volta de 98% e

área especifica por volta de 800 m2/g.

2.6.1.2. Densificação

A etapa final na obtenção de um vidro pelo método sol-gel é a

conversão do gel seco em vidro densificado(97). O processo que ocorre

inclui a remoção de grupos residuais OH- e OR por reação de

policondensação e o desaparecimento dos poros com uma diminuição de

volume. Esta densificação final é essencialmente um processo de

sinterização. O gel que vai ser densificado, ao mesmo tempo tende a

devitrificar. O sucesso da conversão gel~vidro depende de uma

compet i ção entre f enõmenos que 1evam a densi fi cação e outros que

promovem a cristal ização.

O colapso e eliminação dos poros é governado por fluxo viscoso

onde a força motriz é fornecida por um decréscimo da energia

superficial do gel poroso.

O tratamento térmico e sinterização neste estágio do processo

é usualmente feito a temperaturas próximas e abaixo da temperatura de
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transformação em vidro (Tg) do vidro equivalente feito pelo método

convencional (Figura 9). Mackenzie(98) realizou um estudo de comparação

entre o processo convencional e o método sol-gel de obtenção de vidros.

A temperatura usada no processo sol-ge 1depende do tipo de distribuição

dos poros residuais no gel, podendo variar de 800 até 1300" C,

dependendo da técnica utilizada na obtenção do gel seco.

Durante a densificação, alguns cuidados adicionais devem ser

comados. No caso dos xerogéis, a taxa de aquecimento deve ser baixa

para que não ocorra a carbonização do gel. Outro problema é o fenômeno

de formação de espuma que pode ocorrer quando tons OH- 'e água

ficam aprisionados dentro da estrutura do gel. Tratamentos térmicos a
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Figura 9 - Comparação entre o processo convencional (-) e o processo

sol-gel (---) de fabricação de vidr~s . ,.' ,(98)
Tg - temperatura de transformaçao en' ,ndro
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temperaturas intermediárias sob fluxo de cloro ou fluor são ut.il izados

para eliminar totalmente os íons hidroxilos dos géis, que depois sofrem

a densificação final. Modelos teóricos sobre o processo de densificação

foram feitos por 5cherer(100-102). A Tabela II mostra os tipos de vidros

posslveis de se preparar por este método.

Tabela II - Tipos de vidros obtidos pelo processo sOl-ge1.(90)

Vidros Binários

5i02-A1203

5i02-Li20

5i02-Ti02

P205-Na20

5i02-CaO 5i02-B203 5i02-Fe03

5i02-Na20 5i02-PbO 5i02-P205

5i02-Y203 5i02-Zr02 B203-L120

5i02-RmOn CR= Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu ou V)

5i02-Ge02

5i02-5rO

Ge02-PbO

Vidros Ternários

5i02- A12°3- B203

5i02-A1203-MgO

5i02-B203-PbO

5i02-B203-ZnO

5i02-ZnO-K20

5i02-A1203-CaO

5i02-A1203-Na20

5i02-B203-P205

5i02-CaO-Na20

5i02-Zr02-Na20

5 i02- A120;ÇL120

5i02-B203-Na20

5i02-B203-Ti02

5i02--Ti02-Zr02

Vidros Multicomponentes

5i02-A 1203-B203-K20-Na20

5i02- A12°3- Zr02- P205

5i02-A1203-L i20-Na20

5i02-A1203-B203-Na20

5i02- A1203-La203-Zr02

5i02-A1203- Ti02-L i20

5i02- A1203-CT120,Cs20,A920)

5 i02- A1203-B203-BaO-Na20

5i02-V205-B203-Na20
5iO -TiO -BaO-ZrO2 2 2
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2.4.2. Preparação de Pós Cerâmicos

A fabricação de cerâmicas avançadas tem recebido uma

atenção muito especial nos últ imos anos(103,104).Muito se tem estudado

sobre as características flsicas das cerâmicas, como a resistência

mecânica, propriedades elétricas e magnéticas e a dependência destas

caracterlstica com a composição e a estrutura das fases Que as

compõem. Os processos clássicos nãu possuem um controle rigoroso da

composição QUlmica, da distribuição das fases, do tamanho de grão e da

microporosidade, Que são fatores essenciais na Qualidade de uma

cerâm ica avançada.

Vários métodos vem sendo desenvolvidos atualmente visando

sempre superar em Qualidade os já existentes. Entre eles aparecem os

processos Quese utilizam de precursores orgânicos do tipo alcóxido.

Inicialmente o processo sol-gel foi utilizado para a elaboração

de combustíveis nucleares (Th02' U02), mas as vantagens inerentes ao

método o designou como perfeitamente adaptado a preparação de

compostos não nucleares.

Este processo consiste em gelificar a solução precursora

contendo os elementos desejados, da mesma maneira utilizada na

preparação de vidros. Após esta etapa o gel deve ser submetido a uma

secagem controlada a fim de ser transformado num pó amorfo. A única

diferença entre a preparação desses pós e a de xerogéis éQue neste caso

a fragmentação do gel é desejada. Outra variação do processo consiste

em precipitar a solução precursora através de var'iação do pH, obtendo

se pós ultrafinos Quesofrerão lavagem e tratamento térmico.

° tamanho de cada partícula individual é bem pequena, variando

de ~ 100 a 300 Ã para o processo sol-ge 1 e de 400 a 800 Â quando

precipitamos o sol.
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Numerosos compostos cerâmicos tem sido preparados sob

forma de pó por estes procedimentos, como mostra a Tabela 111.

No Capítulo 3 veremos com mais detalhes a preparação de pós

cerâmicos de Titanato de Bário.

Tabela III -Óxidos obtidos por hidrólise de compostos

organometá 1i cos( 11S)

Zr02' CuO, Ge02,SrTi03,Bazr03,BaCTi 1-xZrx)03'

óxi do SrCTi 1-xZr x)03' eBa,_x Sr x )Ti03, eBa 1-xSrx )zr03,

Zn2Ge04, ZnFe204,ZnO.

cristalino

hidróxido Y203, La203, Nd203, Sm203' EU203' Td407, Cd203,

hidratado A1203, MgO, BaSn03' SrSn03, MgSn03, CaSn03,

PbSn03, BaGe03, SrGe03, PbGe03'

Amorfo

MgTi03, CaTi03, BaCZn,/3Nb2/3)03' SrCZn,/3Nb2/3)03'

SrCMg,/3Nb2/3)03' PbeMg,/3Nb2/3)03' BaeZn,/3 Ta2/3)03'

BaCMg1/3 T a2/3 )°3, SrCZn 1/3 T a2/3 )03' SrCMg 1i3 T a2/3 )03'

BaCLa 1/2 T a 1/2 )03' BaCY1/2T a 112 )03' BaCGd 1/2T a 1/2 )03'

BaCEul12 Ta,/2)03' RA103CR=Y, La, Nd, Sm, Eu, Gd,Tb)/

R3A1sO'2 CR=Y,Nd,Eu,Gd,Tb), RFe03 CR=Y,La,Sm,Eu,Gd,Tb),

R3FeSO'2 CR=Y,Nd,Eu,Gd,Tb), Lnln03 CLn=La,Sm,Nd),

SrZr03 /ZrTi04, NiFe204, CoFe204, CuFe204, MgFe204/

CNi1-xZnx )Fe204, CCo'_xZnx )Fe204, PZT, PLZT.
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2.4.3. Preparação de Camadas Finas

Uma das mais importantes aplicações do processo sol-gel é a

deposição de filmes finos. O crescimento tecnológico deste campo

depende do entendimento básico da natureza fisico-químico dos sóis que

servem para deposição de camadas e da influência dos diversos

parâmetros nas mesmas. As soluções organometálicas possuem

características fisico químicas adequadas para a obtenção de camadas

vítreas ou cristal inas, descritas a seguirC1OS):

a) estabi I idade durante o período de deposição em um meio ambiente

particular.

b) ângulo de contato pequeno entre a solução e o substrato.

c) transformação do sol-filme em gel-filme uniforme e em filmes

amorfos ou cristal inos livres de defeito.

2.4.3.1. Técnicas de Deposição

Existem três técnicas de deposição utilizando o processo sol-

gel:

- Mergulhamento ("dip-coating")

- Rotação

- "Spraying"

A técnica de deposição por mergulhamento ou "dip-coating" é a

mais simples e a que fornece melhores resultados. Um substrato é

mergulhado em uma solução contendo metais alcóxidos dissolvidos em

seu alcool equivalente, que podem formar óxidos simples ou compostos,

sendo retirado após alguns segundos a velocidade constante e a

temperatura ambiente. Durante a retirada, a camada llquida que se
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formou no substrato se gelifica devido a hidrólise e policondensação do

so1. Após tratamento térmico obtem-se camadas vitreas ou cristalinas,

porosas ou densificadas, livres de água e resíduos orgânicos. Neste

processo, a gelificação e densificação se conduzem de maneira idêntica

ao de preparação de vidros.

A espessura do filme depositado depende de vários parâmetros

como velocidade de retirada do substrato, ângulo de inclinação da

superflcie a ser recoberta em relação a horizontal e das caracteristicas

do so1 ut il izado.

A técnica de deposição por rotação consiste em manter o

substr2to em rotação horizontal sempre com a mesma velocidade,

pingando a solução organometálica de maneira constante sobre ele. Este

método é válido para deposição em substratos pequenos e circulares.

Segundo Yoldas e O'Keefe(44), Que obtiveram filmes de Ti02 utilizando

este método, a espessura do filme varia inversamente com a velocidade

de rotação.

Na técnica de deposição por li spraying", a solução

organometál ica é espirrada sobre o sUbstrato, sendo muito diflcil o

controle da espessura. HovelCl07) conseguiu obter camadas de Ti02
ut 11 i zando esta técni ca.

t possível obter camadas diversas, como mostra a Tabela IV,

que modificam as propriedades óticas, mecânicas, Químicas e elétricas

dos substratos. As pesquisas recentes e descrição de várias aplicações

sobre a deposição de camadas finas a partir de soluções

organometálicas foram revistas por Schroeder(105) , Díslicrl e

Hussman(52), 5akka(108) e Thomas(109). Dislich(53.54) mostra também

como são produzidas industrialmente camadas refletoras,

ant iref 1etoras, fi 1tros e outros.
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Tabela IV - Exemplos de aplicação de camadas obtidas pelo método sol

ge 1.( 137)

Propri edades

Proteção rr.ccânica

do substrato

Proteção quimica

do substrato

Proteção de plásticos,

vidros ou metais

Aumento da durabilidade

Composição

Propri edades ót i cas Filmes coloridosTi02-5i02, Ti02- Ce02

5i02-RmOnR, ~ Fe, Cr, Co, MnFi lmes refletores

In203- 5n02
Filmes antirefletores

Na20-B203 -5i02

Ferroeletricidade

CapacitoresBaTi03, KTa03,PbTí03

Condutores

Condutor eletrônicoIn203- 5n02} 5n02-CdO

Condutor iônico

p- Alumina

Catál ise Fi lmes fotocatal isadores

Suportes cata 1isadores

Ti02

5 i02J Ti02J A1203
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2.4.4. Preparação de Fibras

Dentro da tecnologia clássica, a fibra longa é puxada a alta

temperatura a partir de um líquido com uma viscosidade adequada.

Quando um sol se transforma em gel, a viscosidade evolui

espontâneamente a temperatura ambiente. Existe um dominio de

temperatura para o primeiro caso e um intervalo de tempo para o

segundo onde as viscosidades são idênticas, sendo então possível obter

fibras das soluções ao curso de sua gelificação.

Ut 11 izando condições apropriadas de hi,drólise e condensação,

fibras continuas podem ser puxadas de uma solução

organometál icaC110,ll1>,embora nem toda solução que se torna viscosa

no processo de gelificação tenha propriedades Que possibilite o

puxamento de fibras. Vários estudos tem sido feito por Sakka et

al(108.112) a fim de verificar a "spinability" (qualidade da solução

quando esta permite o puxamento de fibras) de soluções alcóxidas

contendo silicio. Verificou-se então que é possivel obter fibras de uma

solução organometálica, quando esta está com uma viscosidade entre

10 e 100 poise, quando a quantia de água em solução é pequena (razão

molar entre a água e o alcóxido tem de ser menor que 5) e quando a

solução não é catalizada com alcalinos do tipo amônia.

A "spinability" também depende da natureza da espécie

polimerizada na solução. Em particular Sakka et al sugeriram Que

somente soluções que contenham polimeros lineares podem ser

transformados em fibras, o que não ocorre com partículas arredondadas.

Para examinar este fato, a relação entre a viscosidade reduzida (llsp/C) e

a concentração (C) tem sido invest igada.

So1uções contendo polimeros 1ineares ou em cadeia, e portanto
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que permite o puxamento de fibras, seguem a seguinte relação:

(4 )

onde [11] é a viscosidade intrínseca e K é uma constante.

Soluções contendo partículas esféricas e portanto, que não

permitem o puxamento de fibras, seguem a seguinte relação:

l1sp _ K---
C p

(5)

onde p é a densidade das partículas e K é uma constante. Neste caso,

verifica-se que a viscosidade reduzida não depende da concentração.

Se for necessário aumentar mais rapidamente a viscosidade da

solução em uso, é possível adicionar agentes gel1ficantes como acetil

acetona ou aumentar a temperatura de agitação da solução inicial. A

quantidade de alcóxido não deve ser muito alta (~30%) para que trincas

sejam evitadas. As fibras de géis podem ser puxadas mergulhando um

tubo na solução e retirando-o dentro de um forno para aquecimento

imediato para que as fibras gelificadas se transformem em fibras

vítreas ou cristalinas, dependendo do que se deseja obter. Este

aquecimento rápido é necessário para evitar que ocorra a poJimerização,

evitando assim o escurecimentoda fibra associada a carbonização dos

resíduos orgânicos. A temperatura desse aquecimento fica ent.re 600 e

8000 C, dependendo da composição do material.

t possível também, preparar fibras por expulsão de soluções

geI if icadas através de moldes de di âmetros apropri ados. Outro processo

ut 11izado é o puxamento de fibras ót icas para comunicação de tarugos de

sílica obtidos pelo processo sOl-gel, já comentado no ítem 2.4.1.2. A

Tabela V mostra os vários tipos de fibras já obtidos por este processo.
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Tabela V - Exemplos de fibras preparadas pelo processo sol-gel.

Classificação Sistema Observação

5ilica e 5i02Baixa expansão

silicato
5i02- Ti02 (10-50%)Expansão nula

5i02-Al203 (30%) 5i02- Zr02 (7-48%)

Resistência alcalina

5i02- Zr02- Na20Alumina e
Al203: 5i02Alto modulus

aluminato Al203- 5i02 -B203

Alto modulus

A1203 A1203 - Na20

Condutor iônico

Titania

Ti02

Zirconia e

Zr02

zirconato
Zr02:CaOEstabi 1izado

Fibras nitridadas

5i-0-N

TiN

Metál ica

Oxidos supercon

dutores de a1to Te

YBa2Cu30x

Bi -Sr-Ca-Cu-O
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Desde que as fibras não possam ser faci lmente fabricadas por

outros métodos, a fabricação pelo método sol-gel se torna muito

importante. Em geral, antes da sinterização final elas são porosas e

podem ser utilizadas como suporte para catállse. Depois de

sinterizadas, o diâmetro diminui de quase 50ro (ficando entre 5 e 50llm)

e elas se tornam altamente resistentes.

2.5. Epllogo

Este método oferece ótimas oportunidades tanto na tecnologia

como na ciência, devido a variedade muito grande de aplicações

tecnológicas (Tabela VI) e de interessantes propriedades quimicas e

físicas. O aumento do interesse da comunidade cientifica pelo método

pode ser verificado pelo número crescente de publicações por ano, qu.e

passou de aproximadamente 20 em 1978 para 150 em 1988 e pelo grande

número de participações em conferências como "International

Workshops on Glasses and Glass Ceramics from Gels", "Material

Research Society Simposia on Better Ceramics Through Chemistry" and

the "International Conferences on Ultrastructure -Processing of

Ceramics, Glasses and Composites".

Apresentamos então neste capítulo uma rápida revisão de todo

o processo sol-gel buscando enfatizar alguns de seus pontos mais

importantes que são necessários para o entendimento dos próximos

capítulos.

Todos os procedimentos aqui descritos, como preparação de

vidros, cerâmicas, fi lmes finos e fibras sofrem a influência dos

mesmos parâmetros e seguem um mesmo esquema de transformação:

sol - gel úmido - gel seco - produto final densificado. A influência

destes parâmetros e a ocorrência destas transformações ainda não



estão totalmente domlnadas, necessltando alnda de pesquisas mals

sltemáticas. Apesar da insuflciente base científica o progresso nesta

área avançou multo nos últlmos 10 anos, e com o aperfeiçoamento

destes conheclmentos as apllcações tecnológicas serão multo mais

facilltadas.

( i37J
Tabela VI - Apllcações da tecnologla sol-gelo.

Vldros e
plástlcos

Suportes para catállse,
Protetoras, Coloridas,
Refletoras e Antlrefletoras
Ferroelétrlcas
Eletrocondutoras

Antlcorrosão
Isolante elétrico
Resistência à abrasão

Vidros óticos
Vldros não convencionais
ReJeitos nucleares

Ótica e Isolação

Substratos eletrõnicos
D1spos1tivos eletro-óticos
Eletrólise só11da

Refratários, Moldes
Componentes cerâmicos
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CAPITULO 3

Pós de Titanato de Bário Preparados pelo Método Sol-Gel

3.1. Revisão Bibliográfica

o uso de cerâmicas em aplicações eletrônicas está se

expandindo rapidamente, requerendo novos materiais para aplicações

especificas que são usados em circuitos elétricos como sensores e

transdutores, e que possuem outras variedades de apl icações

ferroelétricas, eletro-ópticas e magnéticas, As cerâmicas eletrônicas

são tipicamente policristalinas) com multicomponentes óxidos e

requerem alta pureza e controle na micro e macroestrutura,

necessitando para sua fabricação de pós óxidos com características

físico-químicas rigorosas,

A cerâmica tradicional pode ser inadequada para estas

aplicações, pois como foi sugerido por Barringer et al(103), esses

métodos de fabricação usam pós convencionais de granulação superior a

111m, que não permitem a obtenção de cerâmicas verdes compactas de

maneira homogênea, Observações experimentais mostram que as regiões

que contém partículas mais compactas são as primeiras a sinterizar'em

Sinterlzação é um processo físico-químlco no qual partlculas pequenas

se consolidam através de tratamento térmico de um material

compactado de agregados poli cristal i nos(compacto verde), Esta

densificação é acompanhada de um aumento da resistência mecânica e

do desenvolvimento da microestrutura final do material. Durante a

sinterização ocorrem vários estágios simultâneos ou em sequênc.ia

envolvendo os poros e partículas, que são descritos por várias teorias e
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modelos para uma melhor compreensão do processo. Nos modelos

matemáticos para sistemas ideais, o processo de sinterização é dividido

em etapas que começam com o contato das partículas para a formação

do grão, seguida pela formação e crescimento dos pescoços. Surgem

então poros entre os grãos, que irão começar a desaparecer com a

densificação do compacto. A etapa final inclui a eliminação dos poros

residl~ais e o crescimento dos grãos.

Dentro destas mudanças de configuração ternos a variação da

energia livre devido a diminuição da superfície global do material por

eliminação de interfaces sólido-gás, Que é a energia motriz nec.essária

para o processo.

Essa consolidação, que é acompanhada pela diminuição da

porosidade e pelo aumento do tamanho dos grãos, se dá pela difusão dos

íons que vão de regiões de energias relativamente altas para regiões de

energias mais baixas. O movimento desses íons é termicamente ativado

e pode se dar por vários mecanismos que na maioria das vezes atuam

simultaneamente mas com diferentes intensidades.

Durante a sinterização as taxas de crescimento de grãos e

diminuição da porosidade dependem das características físico-químicas

locais. A falta de uniformidade do compacto verde poderá levar a

varlações da mlcroestrutura dentro do material sinterizado, impllcando

em variações de propriedades dentro de um mesmo corpo. A Figur'a 10

mostra o problema do crescimento de grãos para pós c.om várias

distribuições de tamanho de partículas, mostrando que quando a

distribuição e estreita (Figura 10a), a estrutura da cerâmica é malS

homogênea. Um corpo que não ficou densificado uniformemente

apresenta poros residuais. No caso de um componente eletrônico esta

porosidade limitará a máxima tensão a que o mesmo poderá ser
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submetido, comprometendo suas propriedades eletrônicas.
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Figura 10- Crescimento de grão para diversos tipos de dist.ribuição de

tamanho no compacto verde,' ",0:,

Surgiu então um novo conceitdl16) de pó ideal para ceramlcas

avançadas, que é o pó ultrafino monodisperso, pOis diminuindo o tamanho
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dos grãos, aumenta-se o número de junçôes e se obtem uma

microporos idade uni f orme. Nestas condições as Iigações e a

sinterização serão rápidas, a eliminação dos poros tem sua

energia de ativação abaixada e o crescimento cristalino será

homogêneo. Em resumo, um pó ideal deve ser monodisperso e com

diâmetro inferior a 0.5 um, ter uma distribuição de tamanho estreita

(d max Id médio < 3) e a densidade do ptoduto verde deve ser de

aproximadamente 60% da densidade teórica.

Verificou-se então, que a qualidade da cerâmica depende

essencialmente do método de elaboração dos pós e depois de muitos

estudos, foi concluido que os métodos químicos são os mais adequados

para a Obtenção de pós que satisfaçam as condições necessárias para a

prOdução de cerâmicas finas. Eles se sobressaem pela maior facilidade

no controle de porosidade, de estrutura do cristal e tamanho de grãos. A

Tabela VII mostra os processos químicos existentes atualmente) sendo

que o processo sol-ge I é um dos que of erece grandes vantagens.

Tabela VII - Preparação química de pós finos par'a cerâmica.

Química fina

· coprecipitação

· codecomp1exação

.liofillzação

· processo sol-ge 1

· síntese hidrotermal

Química semi-fina

· pirólise de sais orgânicos

· projeção em plasma indutiva

· síntese de sais fundidos

· decomposição por absorção a laser

· cristal ização dentro de vidros
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Os titanatos de alcalinos terrosos (BaTi03, SrTi03, CaTí03) são

materiais tecnologicamente muito importantes para a fabricação de

elementos eletrônicos, e entre eles ressaltamos o BaTi03> cuja sintese
vem sendo estudada em vári os 1aboratóri os. Desde a descoberta de sua

----

alta permissividade em 1943, materiais cerâmicos baseados nestes

compostos são utilizados na manufatura de capacitores. No método

tradicional, os r:1ateriais precursores são misturados quando estão no

estado sólido, utilizando-se geralmente pós de BaC03 e Tí02 com )
diâmetros da ordem de microns, como mostra a Figura 1 1.

Figura 11 - Reação de pós de BaC03e Ti02 na formação de BaTi03

--.----------.-."',... ...• ...--- .•.. "'-.,--.•.. -..,,-
'L ViÇO ·~'t 819L1,J"j ~C,.;\ E ifHCRM,\ÇAO _ !fQSe

frSICA
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Esta reação acontece a alta temperatura e a formação de

cristais de BaTi03 necessita da interdífusão de seus íons. A Figura 12

mostra uma célula unitária de um cristal de BaTi03 onde verifica-se que

as distâncias entre os íons de Ba e Ti são da ordem de poucos ângstrons.

Figura 12 - Representaçaoestruturaldo cristal de BaT103

A dificuldade de se obter homogeneidade é então faci lmente apreciada,

comparando o tamanho das partículas dos precursores e as distâncias

em que se encontram os íons em um cristal de BaTi03. Com a utilizaçâo

de a1cóx idos orgân icos, que são misturados no estado Iíquido em

temperatura ambiente obtemos soluções homogêneas já em nível

molecular. A Figura 13 mostra uma comparação entre o método

tradicional e os métodos onde são utilizados metais alcóxidos (método

sOI-gel e precipitação do sol), Existem grandes diferenças no tamanho

das partículas obtidas em cada método. Na precipitação do sol obtemos

pós ultrafinos « 1OOÀ. ), no método sol-gel obtemos pó~; também

ultrafinos mas na forma de agregados « 1000 À.) e no método
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convencional o pó obtido já é mais grosseiro « 1 11m). A prensagem e

sinterização podem ser feitas da mesma maneira nos três casos.

Várias técnicas vem sendo desenvolvidas na preparação de pós

cerâmicos, utilizando métodos químicos. Mazdiyasni(117) preparou pó de

titanato de bário por decomposição hidrolítica simultânea de

Ti(OCsH,,)4 e Ba(OC3H7)3' A mistura estequiométrica desses alcóxidos

foi agitada por 24 horas. Depois de adicionar t..gua e alcoo I isopropi 1

vagarosamente, ele obteve um precipitado que foi lavado e seco a 50° C

e que deu origem a um pó puro (>99,98 %) de diâmetro entre 50 e 150 A.

° pó foi calcinado a 500°C por 3.0 minutos, moído e prensado. A

sinterização dos compactos foram feitos ao ar entre 1300 e 15000 C por

1 hora.

Rehspringer(118) preparou pós de titanato de bário misturando

Ba(OEt)2 e Ti(OEt)4 na presença de grande quantidade de alcool e água. A

reação levou a formação de pós amorfos muito finos (~30 nm) em forma

de agregados. A cristalização ocorreu por volta de 7000 C. Géis

monolíticos foram obtidos por controle de reações químicas de hidrólise

e policondensação a baixas temperaturas (- 45 a 0°· C). Depois da

secagem os géis foram transformados a 7250 C em matriz vítrea

contendo pequenas i lhas de cristais de BaTi03. Os xerogéís obtidos não

passaram de alguns milímetros de diâmetro.

Ritter et al(119) propuseram uma técnica nova e barata onde

usaram BaO de grau técnico e etano 1 anidro para preparar um extrato de

bário sob atmosfera de argônío. O composto obtido é uma mistura de

BaCOC2HS)2e CC2HsO)Ba20 numa proporção molar de 1:1 que pode ser

usado na preparação de po1i ti tanatos de bári o através de reação com

ísopropóxido de titânio, etanol e água. ° pó resultante foi separado por

centrífugação, lavado e finalmente seco. Este método foi usado para
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preparar varios polititanatos como BaTíO~> BaTí03> Ba6Ti 170~0>

Ba4Ti 13030' BaTI409> Ba2T19020>BaTis011 e BaTi6013·

Flaschen(120) propos uma síntese de BaTi03 por gotejament.o de

titanato tetrapropíl em uma solução aquosa de hidróxído de bárío (pH de

11 a 14). Esta técnica foi considerada útil para introduzir impurezas

desejadas e para substituição parcial do bário. ° processo é

representado pela equzção abaixo:

(6)

Salze et al(121,122) utilizaram isopropóxido de titânio

dissolvido em etileno glicol e ácido cítrico aquecido entre 80 e 100" C.

Esta solução foi misturada com outra contendo carbonato de bário

dissolvido em ácido cítrico a 800 C. A solução final é clara, solÚvel em

água e estável e se transforma num polímero a 1600 C que depois da

eliminação das frações orgânicas sofre pirólíse ao ar. Títanato de Bárío

cristalino é observado a 5500 C junto com BaC03 e outros polititanatos.

° pó é const ituído de pequenas placas de 10llm compostas de ilhas de

BaTi03 (~O.5llm) associados com pequenos cristalitos (20 - 40 nrn).

Ali et al(123) desenvolveram recentemente um novo método para

sintetizar titanatos a partir de complexos orgânicoscomo C6H4(OH)2'

descritos pelas reações:

Depois da remoção das fases de carbonato que não reaglrarn por
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filtração, este sol fol seco a frio para ls01ar o complexo na forma sólida

e transformado em pó fino crlstalino de BaT103após calc1naçao a 600· C

por aproximadamente 1 hora.

Hertl(124) estudou a clnética da reação de Ba(OH)2 + Ti02 em um

slstema aquoso na sfntese do titanato de bárl0.

Alguns autoresC125-127)prepararam pós. de BaTi03 através de

misturas de acetato de bário e lsopropóxldo de titânl0 ou etóxido de

titânl0 com água, alcool e ác1do acétlco. Este método, também ut111zado

por nós, será discutldo com mais detalhes a seguir.

3.2. Métodos e Resultados Experimentais

3.2.1. Método Sol-Gelpara Preparação de Pós de Titanato de
Bário e Resultados Obtidos

Acetato de bário (Merck) é dlssolvldo em água e mlsturado

vagarosamente em uma solução contendo tetralsopropll ortotltanato

(Merck) dissolvido em isopropanoHP.AJ. A razão molar do bário em

relação ao titânio deve ser igual a 1. Para Quenão ocorra precipitação é
adicionado ácido acético e acetil acetona durante a mistura dos

precursores, A solução deve ser agitada por algumas horas para Que

fique homogênea.

A hidrólise acontece devido a água adicionada (razão molar

H20/Ba ::::40) e a gelificação pode ser acelerada por aquecimento da

solução a 60° C durante algumas horas (:::: 6 horas, dependendo da

concentração), A solução deve permanecer em recipiente fechado para

que o solvente não evapore. A gelificação também ocorre a temperatura

ambiente, levando apenas mais tempo para isso, sem Qualquer

SéRVIÇODE IlIBllOnCA 'iEIN'FÕliM.\ÇÃÕ'"_' Frase If1S/CA I
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modificação na estrutura do pó obtido.

Inicialmente a solução possui cor amarelo ouro transpar'ente,

vai se tornando clara até ficar incolor transparente. Depois de

gelificada ela se torna branca opaca. Esse gel úmido obtido é colocado

em uma estufa a 60· C durante algumas horas (2 a 4 horas) e a 100· C

durante 1 hora. Este processo deve ser feito em recipiente aberto para

que o solvente se evapore. Obtemos então um pó branco amorfo que ainda

contém resíduos orgânicos e água. Durante a transformação gel ~ pó a

amostra perdeu 85% de seu peso inicial, variando um pouco com a

concentração da solução.

Para acompanharmos a evolução estrutural do pó com a

temperatura, fizemos medidas de DTA/TG, difração de raio X e de

microscopia eletrônica.

O pó seco a 100· C foi colocado em um cadinho de platina no

termoanalizador e foi aquecido até 1400· C a uma razão de 10· C/min

sem atmosfera especial. A Figura 14 mostra a variação da amostra

durante o tratamento térmico. Podemos verificar pela curva

termogravimétrica que houve perdas de massa (z 50 ~) até 700· C. A

partir desta temperatura a massa da amostra permaneceu constante.

A análise da curva DTA mostra intensos picos exotérmicos

entre 250 e 500· C que devem corresponder a píról1se de diferentes

lígantes na amostra (OC2H5 e CH3COO).A variação que ocorreu entre 560

e 700· C deve corresponder a transformação do pó amorfo em cristal1no.

Devemos salientar que durante esta análise, a temperatura subiu

uniformemente (10· C/min) sem nenhum patamar. Isto fez com que o

início da cristalização ocorresse a uma temperatura mais alta. Para se

fazer as medidas de difração de raio X, o pó foi aquecido de 50 em 50· C

até 1OOO·C,permanecendo 2 horas em cada temperatura, sendo feita a
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análise a cada passo. Até 400· C o pó permaneceu amorfo. Pelos

espectros obt1dos (F1gura 1S e Tabela VIII) podemos ver1flcar a 4S0·C a

existência de partes amorfas e partes cristal inas com picos

característicos de BaT103na fase tetragonal e também alguns traços de

BaC03, Os picos caracteristicos do titanato de bário se intensificaram a

partir de 600·C, ainda com alguns traços de BaC03. A partir de 800· C

não se verificou mais a presença de BaC03. Aumentando o tempo do

patamar de temperatura, a cristal ização total do material ocorre a

temperaturas mais baixas. Por exemplo, depois de tratamentos térmicos

de SOO·C durante 6 horas não observamos mals a presença de BaCO'2:J e.....

por isso estes foram os valores da temperatura e tempo utilizados

durante a calcinação.

Tabela VIII - Evolução estrutural do pó em função da temperatura

(Método sOl-geD

Temperatura

·C

400

4S0

600

800

Fase Cristal ina

amorfo

BaTi03 + BaC03 + amorfo

BaTl03 + BaC03 (traços)

BaTi03
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40· 20

b- 600· C

o

Flgura 15 - EVOlução estrutural dos pós de BaTi07 em função da temperatura••• 1

método 50 l-ge 1

a) T=4500( - BaTi03 + BaC03(0) + amorfo

b) T=600°C - BaTi07 + BaCO~(traços)...' ...

(I 1=800°C - BaT1U3
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t interessante salientar Quena preparação de pós de Ti02, onde

utilizamos como precursores tetraisopropl1 ortot1tanato d1ssolvidO em

isopropanol, o óxido de titânio se cristalizou por volta de 350· C na fase

anatase. Na preparação do titanato de bário, cuja razão molar entre o

bário e titânio f01 igual a 1, nenhuma cristalização foi observada a

350·C. ° cristal de BaTi03 começou realmente a ser formado a

450·C sem a 'Jresença de óx1do de titânio.

Na Figura 16 temos uma seQuência de fotos feitas num

microscópio eletrônico de transmissão, cujas amostras foram

preparadas da seguinte maneira: inicialmente depositamos filmes de

carbono sobre as grades de cobre utililizadas em microscopia.

Colocamos sobre ele uma película de uma solução contendo "formwar",

Que forma um filme especial 'utilizado em microscopia eletrônica de

transmissão. Os pós foram dispersos em água destilada

uitrasonicamente e gotejados sobre as grades. A secagem foi feita ao ar

a temperatura ambiente, durante alguns minutos. A Figura 16a mostra o

pó amorfo na forma de agregados, com particulas cujos diâmetros

variam em torno de 40 nm. A Figura 16b mostra o pó calcinado a 500· C

durante 6 horas e a Figura 16c mostra em detalhe um grão de BaTi03,

depois de desagregado, de 4 nm.

Depois da calcinação a 500· C durante 6 horas o pó foi

desaglomerado, prensado em forma de pastilhas (8 T/cm2) e sinterizado

a várias temperaturas para que fossem feitas medidas dielétricas em

função da temperatura.
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t--I
200nm

( b)

Figura 16- Fotos de pós de BaTi03 obtidas através de microscopia .
eletrônica de transmissão

(a) pó amorfo em forma de agregado
(b) pó calcinado a 5000 C durante 2 horas
(c) grão de BaTi03
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3.2. t. 1. Secagem Hipercritica

Os géi s úm idos sofreram também secagem hipercrít ica do

solvente em uma autoclave a 280° C e 200 bar' Corno r'esultado

obt ivemos um pó branco aglomerado em forma de agulrla, corno mostra a

Figura 17, Esse pó era mais poroso que o obtido pela secagem simples e

se desagregou mais faci lmente,

Flzemos também medidas de difr'ação de raios-X. variando a

temperatura e pudemos constatar que após a secagem ~\ipercrít ica o pó

era formado por uma mistura de cristais de Ti02 (anatase) e Acetato de

Bário cristalino mais uma parte amorfa (Figura 18 e Tabela IX)' Com a

evolução do tratamento térmico os plCOS característicos do acetato de

bárlO desaparecem, intensificando os picos característicos do Óxido de

titânio e carbonato de bário, A 600°C começam a aparecer traços de

titanato de bário, cujos picos vão se intensificando a 800°C a medida

que os outros desaparecem, Somente a 1000°C desapareceram todo~~ os

Tabela IX - Evolução estrutural do pó em função da temper'atura

(Secagem Hipercrítica)

Temperatura

°C

após secagem

500

600

800

1000

Fase Cristallna

Ti02 + BaC03

Tl'C; .• RaC'() (l'ntpnC'o':",I :2 ~ .. 3 \ I \-."i I,J ....1./

BaTiO.,~,



(a) pó sem tratamento térmico

Figura 17 - Agulhas de BaTi03 obtidas por secagem hipercrítica

saRVICO Dlt til81.10TECA E fNFÓ~MAÇÂO - f,QS
flSICA
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Figura 18 - Evolução estrutural de pós de BaTi03 em função da temperatura

secagem hipercrítica a) T= 5000( - Ti02(O) + 6aC03(0)

b) T=- 600°C - TiO" + BaTiO,,; (traços)+ B21CO<;(o)"- .•.. - -

C) T= 8000( - TiO? + BaTi03 (x)+ eaC03(o)

d) T= 1OOOO( - B21Ti03
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indíclOs de 8aC03, permanecendo apenas titanato de b(~rjo na fase

tetragonaJ. A Figura 19 mostra uma micrografia deste pÓ na forrrla

agregada, cujos diâmetros ficaram entre 40 e 100 nm.

Este pó também foi desaglomerado, mais facilmente que o

obtido pelo processo sOl-gel, prensado e sinterizado a várias

temperaturas.

r---i
200nm

Figura 19 - Foto de pós de BaTi03 (secagem hipercrftica) obtida
através de microscopia eletrônica de transmissão
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3.2.2 Método da Precipitação do Sol

Foi preparada a mesma solução estável e homogênea utilizada

no método sol-gel. Uma solução aquosa contendo amônia foi adicionada

vagarosamente, ainda sob agitação, até que fosse alcançado um pH :.;9.5

quando ocorreu a precipitação do sol. Depois de completado o processo,

o precipitado branco obtido foi lavado em água bidestilada, disperso

ultrasonicamente e seco a 100° C, se transformando num pó branco

amorfo (Figura 20) bem mais poroso que o pó obtido pelo método sOl-gel

e cujos diâmetros dos grãos variaram em torno de 10 nm. Estes grãos

também estão agregados mas não de uma forma tão coesa como os

preparados pe10 método sol-ge 1.

Para acompanharmos a evolução estrutural deste pó com a

temperatura, fizemos medidas de difração de raios-X (Tabela X) e

notamos grande semelhança com o espectro do pó obtido pelo método

sOI-gel. Apenas a t~mperatura do início da cristalização aumentou para

500° C.

Tabela X - Evolução estrutural do pó em função da temperatura

(Precipitação do Sol)

Temperatura (OC)

400

500

600

800

Fase Cristalina

amorfo

BaTi03 + BaC03 + amorf o

BaTi03 + BaC03

BaTi03



Figura 20 -

100nm

Foto de pós de BaTi03 (precipitação do sol) obtida
através de microscopia eletrônica de transmissão
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3.3. Comportamento Ferroelétrlco de Cristais de BaTi03

3.3. 1. Conceitos Fundamentals( 129), Propriedades e Revlsao

Bibliográfica

Dielétricos são substâncias incapazes de conduzir ou. que

conduzem mUlto mal um~ corr.ente elétrlca, ao contrário do que ocorre

com um condutor. Neles não existem portadores de carga que se possam

deslocar sob a ação de um campo elétrico externo, e só passam a carga

sob forma de descarga quando sua rigidez dielétrica é ultrapassada.

Quando se aplica um campo elétrico neste tipo de material,

suas moléculas se polarizam a fim de diminuir a intensidade deste

campo, e constata-se que o vetor de polarização (P) e o vetor

deslocamento (O) s'ãodiretamente proporcionais ao campo aplicado:

P = XEoE D = et:oE

onde a constante X é a suscetibilidade elétrica.

Por causa deste efeito, quando colocamos urn material

dielétrico entre as placas de um capacitor, a sua capacitância é

aumentada de um fator E Quedepende somente da natureza do material.

Este fator é então urna propriedad~ do dielétrico e é crlarnado de

constante dielétrica. A capacitância de um capacitar em vácuo é dado

por:
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dielétrica de um material é definida como:

( 1 1 )

onde C é a capacitância do capacitor com material dielétrico entre suas

placas,

Os materiais ferroelétricos, como o BaTi03, são também

dielétricos (não lineares), só que apresentam um fenômeno de

pOlarização espontânea mesmo na ausência de um campo elétrico e

possuem um alto valor da constante dielétrica. Uma característica

desses materiais é a dependência de e com a temperatura com pontos de

transição (também chamados pontos de Curie em an2logia com o

ferromagnet ismo) nos quais o valor desta constante é máximo. Para o

BaTi03 esta temperatura fica por volta de 130" C. Acima deste ponto a

dependência da constante die létrica com a temperatura se determina

pela lei de Curie-Weiss:

e = ---.e.:
T- To ( 12)

onde C' é a constante de Curie e Toa temperatura de Curie-Weiss,

próximo ao ponto de Curie.

A Figura 21 mostra a variação da constante dielétrica com a

temperatura e o comportamento Cur'ie-Weiss para cristais de

BaTi03(130)) crescidos por A. Linz e V. Bebruss do M,I.T. at.ravés de uma

solução contendo excesso de Ti02. Neste caso C' = (1.5±0. 1),1050(. e
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To = (115 ± 1)0(, Os dados foram obtidos evaporando-se eletrodos de

alumínio no cristal. ° valor máximo de E foi de 9130 e a temperatura do

ponto de Curie foi de 131 J 7°C no aquecimento e 129.5° C no

resfri amento.

9000

•• I
8000 ., I 4x10-4 ro

': 1,..,,-1 u
Co) •• /"" Lro 7000 .,..J
U '-(1)L 6000 :. / (i;~ .. ~

'<1> • I 'O
(i; 5000 .' ••f (1)- ,,..J
'O 4000 • ;... u

~ ./'. ~

c3OQO .,
ro •. o

~ •• , (f)

(f) 2000 • ,Eo .~ Ix10-4 ~C , . ~o ... I .1.7, >u 1000 l=,. • J' ·'1 C,. ,
o

140 160 180

Temperatura (OC)

Figura 21 - Constante dielétrica em função da temperatura para

um cristal de BaTi03J mostrando o seu comportamento
, ~ -:z::r'l

Curie-Weiss ~.~. ~ - ~1'.'~'. ?, Ec- 0?1 "'~' 1=

A célula elementar da estrutura cristalina do BaTi03 a

tempertura aClma de Tc foi mostrada na Figura 12. No centro do cubo se

acha o íon de Ti, nos vértices os íons de Ba e nas arestas os íons de 0,

A aresta do cubo tem um tamanho da ordem de 4 A. ° estado mais

provável da célula é o deslocamento mútuo (nas direções x, y, z) dos íons
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de Ti e ° com a formação de uma ligação coovalente entre elas: a

magnitude deste deslocamento é da ordem de 0.1 Â. Para uma

temperatura acima do ponto de Curie) a energia térmica da rede

cristal ina é suficientemente grande para fazer com que t.odas as seis

possíveis posições de equi 1íbrio do íon de Ti tenham iguais

probabilidades, e o modelo cúbico pode ser aceito como um termo médio

para todas as células. Para temperatJras abaixo de Te, a energia térmica

é insuficiente para superar as forças elétricas de interações entre as

células isoladas com os íons de Ti e ° deslocados (semelhantes células

recebem uma quantia determinada de momento elétrico e se convertem

em dipolos); no material se formam zonas de polarização espontânea nas

quais algumas direções de deslocamento dos íons de Ti e ° são maís

prováveis que outras. A existência de tais zonas ou domínios é

característico também em outros materiais ferroelét.ricos. A

polarização espontânea do BaTi03 é então devido ao deslocament.o mútuo

dos íons de Ti e ° que provoca uma distorção na forma da célula. O eixo

ao longo do qual ocorre esse deslocamento se alarga enquanto que os

outros dois diminuem e a estrutura cristal ina cúbica se t.ransforma em

tetragonal. Assim, ao passar pela temperatura do ponto de Curíe, ocorre

uma simples transição de fase. Existe uma segunda transição a 100 C

acompanhada de uma variação para uma simetria ortorrômbica e uma

terceira a -700 C abaixo da qual a simetria é romboédrica (Figura 22).

A Figura 23 mostra um esquema da variação estrutural de uma

célula de BaTi03 com a temperatura.
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Figura 22 - Constante dielétrica em função da temperatura para
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cristais de BaTi03.
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Devido a estas propriedades dielétricas de grande interesse

tecnológico, capacitores cerâmicos de BaTi03 policristal1no são

ut i 1i zadas desde 1950( 158). A constante die1étri ca e o fator de

dissipação desse tipo de capacitor como função da temperatura e

voltagem AC e DC são mostradas nas Figuras 24 e 25. Os principais

aspectos observados são:

a) ° alto valor da constante dielétrica, principalmente no ponto de Curie.

b) ° alto valor do fator de dissipação, principalmente abaixo do ponto de

Curie e nas transições secundárias entre O elO· C.

c) Um inicial aumento na constante dielétrica Quando um campo DC é

aplicado, mas uma Quedatanto da constante dielétrica como do fator de

dissipação Quandoo campo é alto.

d) Uma intensificação da permissividade e do fator de dissipação Quando

um campo alto AC é aplicado.

Outros aspectos importantes são o fato desses dielétricos serem

piezoelétricos e piroelétricos, de modo Que potenciais possam ser

gerados neles por energia térmica ou mecânica e de dielétricos com alto

valor de e mostrarem um declinio no valor da permissividade e nas

perdas com o passar do tempo

Para determ inadas ap1icações, estas propri edades podem ser

modificadas alterando-se a composição e controlando-se a textura da

cerâmica, dentro de um determinado 1imite de trabalho. As modificações

possíveis com cerâmicas de BaTi03 são:

-:;:7.'::':':':,\'(,,;"",', "'1 ;c)'Sêf,·~~--------_·_~~~,~'""""'o"'~'-~
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a) A temperatura do pico da constante dielétrica e das transições a

baixas temperaturas podem ser mudadas através da substituição

controlada de cátions como Pb2+, Ca2+, Sr2+, Zr4+ e Sn4+.

b) A largura do pico da constante dielétrica pode ser ampliada de modo

que valores excedendo a 6000 possam ser obtidas num intervalo de

aproximadamente 50° C. Isto é vantajoso pois aumenta a eficiência

volumétrica. Um método de alargamento do pico consiste em misturar

uma série de compostos com pontos de Curie diferentes, tomando

precauções para que não ocorra a homogenização pela interdífusão de

ions durante a sinterização (Figura 26).

50 100 150

Temperatura (oC)

(x 103) I - •. - •• 4011m

~~ ... 15/Jm

-- - 3.um
ro 15'u---
~
•...
~10
Q)---
"C
(I)
•..• 5C
ro
•...
ti) 1-'
C
O OU

I \.

Figura 26 - Relação c/T para cerâmicas com diversos tamanhos de
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c) ° fator de dissipação pode ser mantido abaixo de 0.05 exceto para

campos AC altos, também através de dopagem.

d) A constante dielétrica abaixo do ponto de Curie pode ser aumentada

sem alteração do valor máximo, através do controle do tamanho do

cristal.

t necessário isolar o efeito do tamanho do cristal de outros

fatores, como a densidade da cerâmica. Na Figura 27, temos a variação

da constante dielétrica a 250 C e do tamanho de grão versus temperatura

de sinterização por 1 hora, para titanato de bário prensado a Quente (0.2

MPa e 8200 C), Que resulta em cerâmicas não porosas. Assim, o

tratamento térmico posterior provoca apenas o crescimento do cristal

sem variações substanciais na densidade. A constante dielétrica

aumentou de 1500 para grãos de 0.0 1 ~m até 5000 para grãos de

aproximadamente 1 ~m e caiu para 2000 para grãos de 3 ~m.
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Figura 27 - Constante dielétrlca a 25°C e tamanrw de gr~o em

função da temperatura de sinterização para cerâmicas

de BaTi03 obtidas a partir de prensagem a Quente.":'
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3.4. Comparação e Discussão dos Resultados Obtidos

Para fazermos comparações entre os pós obtidos utilizamos

como padrão um pó comercial produzido pela Solvay(132) (Bruxelas»

através de um processo químico. Este pó apresenta uma razão molar

(Ba+Sr)/Ti = 1 e uma porcentagem em peso de Sr de 2.3% que é utilizado

como dopante para elevar o valor da constante dielétrica na temperatura

de transição. Os tamanhos das partículas obtidas foram medidos através

de microscopia eletrônica de varredura antes e depois da calcinação a

500DC durante 6 horas. Foi também acompanhado o crescimento do grão

durante a sinterização. A Tabela XI mostra esses valores:

Tabela XI - Tamanho de grão em função da temperatura de

tratamento térmico

SOODC(6h) 1000DC(2h) 1300DC(2h) 13S0DC(2h)1350DC(Sh)

(~nm)

(nm)(jlm)(um)(um)(jlm)

4±1

SO±10O.2±O.1O.3±O.1O.8±0.2 -3.S±O.5

2

6±1 100±ISO.S±O.1I.S±O.23.5± 1.56±1

3

10±2 200±201.3±O.23.0±O.SS.O±1.012±2

4

- SOO±SO-9±130±SS2±8

1 - método sol gel

3 - precipitação do sol

2 - secagem hipercrítica

4 - método químico utilizado pela Solvay

TOdOSos tipos de pós, depois de calcinados, foram prensados e

sofreram os mesmos tratamentos. A Figura 28 mostra uma sequência

de micrografias de pastilhas sinterizadas em várias temperaturas, que
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Figura 28a - Micrografia de Pastilhas sinterizadas às temperaturas de

(a) 13S0°C(2h) (b) 1350°C(Sh) - método sol-gel
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Figura 28b - Micrografia de Pastilhas sinterizadas às temperaturas de

Ca) 13S0°CC2h) (b) 13S0°CCSh) - secagem hipercr1tlca



Figura 28c - Micrografia de Pastilhas sinterizadas às temperaturas de

(a) 1350°C(2h) Cb) 13500[(5rl) - precipitação do sol
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foram fraturadas para serem analizadas em um MEV. As medidas do

tamanho de grão foram feitas diretamente no microscópio através de

médias obtidas em diversos pontos de uma mesma pastilha.

A Tabela XII nos dá os valores das densidades aparentes das

pastilhas sinterizadas em diversas temperaturas, que foram medidas em

um porosímetro de mercúrio, com um erro de 4%. A densidade teórica do

cristal de BaTi03 é 6,08. As pastilhas obtidas pelo método sOl-gel

alcançaram densidades mais próximas da teórica (95%) e as obtidas por

secagem hipercrítica ficaram ainda muito porosas, mesmo depois da

sinterização.

Tabela XII - Variação da densidade aparente com a temperatura

de sinterização

densidade (g/ cm3)

~

1

234
rc

100

3.72.63.53.3

1100

3.92.83.73.5

1200

4.23.04.03.8

1300

4.53.34.34.0

1350

5.84.25.65.2
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Fizemos a seguir medidas de capacitância nas pastilhas em

uma Ponte de Capacitância da General Radio 1615-A, pertencente ao

nosso laboratório. Depositamos eletrodos de ouro nas pastilhas Que

foram depols anexadas a ponte e colocadas em um forno para medidas

em função da temperatura. As Que foram sinterizadas a temperaturas

mais baixas « 1200° C) ficaram muito porosas e não apresentaram

picos de constante dielétrica em nenhuma temperatura.

As Figuras a seguir mostram a evolução da constante

dielétrica dos diversos pós para várias temperaturas de sinterização. Os

pós obtidos pelo método sOl-gel, Que possuem grãos menores, foram

desaglomerados através de moinho de bola e de ultrassom e

apresentaram constante dielétrica alta a temperatura ambiente (Fígura

29). Com o aumento da temperatura de sinterização, os grãos cresceram

até por volta de 1J.1m,e foi Quandoconseguimos o valor mais alto desta

constante (~4000) a temperatura ambiente. Quando deixamos a amostra

por um tempo maior a 1350° C, os grão cresceram até alcançarem

um tamanho entre 2.0 e 4.0 J.1m (tratamento térmico durante 5

horas) e a constante dielétrica caiu para 2000 a temperatura ambíente.

a

8

6

w
4

2

b

c

200
1

100
1

50 150
TiO C)

Figura 29 - t x T de pastilhas obtidas pelo método sol-gel

sinterizadas a 1350°C durante: a)2h b)3h c)5h
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Com o aumento do tempo de sinterização a temperatura de transição

sofreu um deslocamento para a esquerda.

Algumas pastilhas foram prensadas sem sofrerem

desaglomeração de nenhuma espécie. Neste caso, o pico da constante

dielétrica ficou mais baixo e mais largo, levando a crer que elas foram

formadas por part iculas de vários tamanhos e com temperaturas de

Curie diferentes (Figura 30). A Figura 30a mostra o fator de dissipação

em função da temperatura das amostras acima citadas.
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Flgura 30 - e x T de pastilhas sinterizadas durante 2h a

temperaturas de:

Ca)Fator de dissipaçâo em funçâo da temperatura
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As pastilhas preparadas com os pós obt idos at.ravés de

secagem hipercrltica ficaram muito porosas e a constante dielétrica

ficou relativamente baixa tanto a temperatura ambiente como na

temperatura de transição (Figura 31 ).

4

w

2

50 100 150 200

a

Figura 31 - & x T para diferentes temperaturas de sinterizaçao (2h)

a - 1300°C b - 1350°C (secagem h1percrft 1ca)

As pastilhas preparadas com os pós obtidos através da

precipitação do sol (Figura 32) reagiram de maneira bem parecida com

as feitas com o pó comercial da Solvay (Figura 33), sendo que o valor da

constante dielétrica é mais baixo no ponto de Curie, por não conter

dopantes. Os grãos destas pastilhas são bem maiores do que as obtidas

pelo método sol gelo

Em todas as amostras preparadas com metais alcóxidos

obt ivemos a temperatura de transição variando entre 128 e 131" C.

Segundo Jonhnson(130), isso mostra o grau de pureza da cerâmica, que se

compara com cristais puros de BaTi03.

savli;oDE tlàH(jttGÍt 11N1(}"itM,I\ÇAO _ IFose
'tsrcA
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3.5. Conclusão

Neste trabalho foi observado a dependência da constante

dielétrica com o tamanho de grão que alcançou o seu valor m.áximo para

grãos de aproximadamente 1jlm de diâmetro. Para diâmetros com

valores distantes de 1jlm a constante dielétrica diminuiu, de acordo

com os resultados de Brandmayr(159).

Segundo alguns autoresC133-136),0aumento inicial da constante

dielétrica quando as particulas começam a crescer pode ser atribuida a

um aumento na perfeição dQ cristal e uma relaxação das tensões

internas devido as condições iniciais de sinterização. Quando o grão

atinge valores em torno de 1.0jlm, os domínios de 90· ainda não estão

formados e o material permanece tensionado, fazendo com que a

constante dielétrica alcance valores de até 4000 a temperatura

ambiente. ° decl ino do valor máximo da constantedielétrica pode ser

atribuído ao pleno preenchimento das propriedades ferroelétricas com o

aumento do tamanho de grão que permite o desenvolvimento de domlnios

de 90· com uma constante dielétrica baixa na direção 'do eixo c. Isto

tende a aI iviar as tensões e a constante dielétrica a temperatura

ambiente fica entre 1500 e 1900. ° comportamento da região do ponto

de Curie, onde a anisotropia é minimizada, é diferente e obtem-se

valores mais altos de e para grãos maiores.

Este trabalho de preparação de pós cerâmicos de BaTi03 pelo

processo sol-gel foi pioneiro no Brasil, e original Quanto forma de

obtenção e comparação dos três tipos de pós obtidos através dos

mesmos percursores. Todos trabalho fo i rea I izado em condi ções não

ideais, com falta de equipamentos adequados, não sendo possível urna
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total otimização dos resultados, que poderá ser realizada futuramente.

Apesar da dificuldades encontradas, foi possível preparar pós

ultrafinos, puros e com tamanho de partículas controláveis at.ravés da

variação dos diversos parâmetros envolvidos, adequados para a

fabricação de cerâmicas avançadas. Foi verificado também a

versatilidade desses pós, pois com apenas algumas mudanças na

preparação dos sóis e no tipc e tempo de tratamento térmico, suas

características e propriedades físicas são mudadas de acordo com a

ap1i cação desejada.
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CAPITULO 4

Preparação de Filmes Finos de BaTi03 pelo

Processo • Di p-coat i ng •

4. 1. Introdução

As camadas finas tem grande importância t(:cnológica e

clentifica pois com apenas alguns comprimentos de onda de espessura, é

possível mudar as propriedades óticas, mecânicas ou elétricas dos

substratos onde estão depositados. Vários métodos são conhecidos como

vaporização a vácuo, deposição eletrolítica, difusão, "sputtering", etc.

O processo de mergulhamento ou li dip-coat ing" para depoSição em

substratos de vidros, cerâmicas, metais e plást icos pOSSui propriedade~

que o torna, em alguns casos, mais vantajoso que os outros processos

conhec idos.

Certos produtos, como camadas antirefletoras e antitérmlcas

já são produzidas em nível industrial devido ao baixo custo da

infraestrutura necessária e da excelente qualidade das camadas.

O processo é muito simples(111,137). Um substrato é mergulhado

em uma solução contendo compostos organometálicos e depois de alguns

segundOS e retlrado a velocidade constante.Conforme val sendo retlrado,

uma película do sol adere ao substrato e se gelífica devido a hídróltse e

po1icondensaçãoCFígura 34), Para e1im inar a água e resíduos orgântcos

as camadas são tratadas termicamente a temperaturas r~elativarnente

balxas Este tratamento térmlco e responsavel taml)ém pela

densifi cação e ftxação da camada ao substrato através de I tgaçêles

quimlcas como exemplifica a Figura 35, Estas ligações - M - O - M -,

segundo alguns autores(5~,105) podem ser formadas como resultado da
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reação dos alcóxidos e dos grupos OH- que estão na superfície do

sUbstrato, seguldo de uma desidratação com o aumento da temperatura.

As camadas obtidas por este método são de alta pureza e

homogeneidade, as superfícies são lisas e uniformes e são depositadas

dos dois lados do substrato ou dentro e fora de tubos de diversos

diâmetros, O método é adequado para se depositar camadas compostas e

de materiais com alto ponto de fusão a temperaturas bem mais baixas,

Ele túmbém é adequado para se conseguir camadas extremamentes finas

(~ 30 Â) e porosas,

Neste trabalho, depols de nos dedicarmos a preparação de pós

cerâmicos, partimos para a preparação de camadas finas de Titar,ato de

Bário, que são de grande importância para a eletrônica moderna e são

difíceis de serem obtidas pelas técnicas convencionais, como a

condensação a vácuo. Até o momento, esta é a técnica malS ut 11izada

para a obtenção deste tipo de fi lme, que possui sérios defeitos como a

deficiência na estequiometria e ordem estrutural, e necessita de

aparatos comp 1i cados.

4.2. Preparação das Soluções

A solução é preparada misturando-se o metal alcóxido 1"'1(OR)n a

um solvente, normalmente um a1coo1 com o mesmo radical do composto

Se o grau de hidrólise for baixo, é necessário a adição de água, caso

contrári o a hidró 1ise ocorrerá quando a camada entrar em contato com a

água exi stente na atmosf era.

Para se preparar camadas de boa qual idade e sem trmcas, e

necessário que a solução não se gelifique, permanecendo com uma

vi scosi dade dentro de uma fai xa entre 2 e 10 cp. Isso se torna poss lve 1

com o contro 1e do pH através da ut i 1i zação de ác i dos (HC1, HF, Hf{) e da
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temperatura do melO ambiente (20 - 25° C). Algumas soluções são

altamente sensíveis a umidade do ar, como as de Ti que precipitam

quando h > 40%, sendo necessário a utilização de estabilizantes como

acet i l-acetona.

Para a preparação de camadas compostas, é possível adiclOnar

dopantes na forma de cloretos, nitratos e acetatos. Todas as misturas

devem ser feitas sob agitação, que deve continuar por pelo menos 2

horas a fim de se obter soluções homogêneas.

O liquido preparado deve permanecer sempre bem fechado para

ficar livre de impurezas e para Que não ocorra reações, sendo

manipulado somente dentro de uma capela fechada durante a preparação

das camadas. A temperatura do ambiente deve ser mantida constante e

baixa, para que a solução permaneça estável durante dias. Com a

ut i 1i zação de estab i 1i zantes e1a poderá durar semanas até que ocorra a

ge1ificação.

4.3. Limpeza do Substrato

Durante o processo, a solução deve recobrir o. substrato com

uma fluidez adequada e se solidificar uniformemente. Para que isso

ocorra, o substrato deve estar 11mpo e sem contam inação. e sua lImpeza

deve ser feita previamente. Em nosso caso, foi seguido o procedimento

abaixo.

a) AS lâminas são colocadas em um suporte de vidro e

mergulhadas em uma solução contendO detergente especlal (Extran r'1AO1

alcalino da Merck) diluído com água durante algumas horas.

b) Cada lâmina é esfregada separadamente com algodão e

enxaguada em água b1dest i 1ada.

c) Novamente são colocadas no suporte e mergulrladas em urna



solução sulfocrômica aquecida a 50° C durante 2 horas.

d) As lâminas são enxaguadas novamente em água bidestilada

e mergulhadas em acetona P.A. ou isopropanol P.A. para minímizar a

quantia de água presente nelas.

e) Finalmente elas são colocadas, ainda com o suporte em uma

cuba coberta por um filme plástico e colocadas em uma estufa a 60" C

por algumas horas até ficarem completamente secas.

Antes de serem ut i 1izadas, estas lâminas devem ser

examinadas a olho nú ou em microscópio óptico, e no caso de qualquer

indício de sujeira, pó ou gordura, o processo deve ser repetido. Quando

ut i 1i z~mos um s"ubstrato que não esteja bem 1i mpo, as camadas se

tornam imperfeitas, apresentando manchas, bolhas ou variação na cor,

como mostra a Figura 36. Existem outros métodos de 'limpeza de

substratos, mas este foi o mais conveniente para o nosso caso.

Fígura 36 - Camada depositada sobre um substrato sem 1impeza

correta (x 250)
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4.4. Slstema -Dip-coating-

o sistema "dip-coating" (Figura 37) consiste de uma rosca de

passo fino 1igado a um pequeno motor encarregado de mover o substrato

para baixo e para cima a uma velocidade constante. Este motor tem uma

voltagem máxima de 14 V que é forr.ecida por uma fonte r'egulável de

corrente contínua. Com a variação da voltagem e um slstema contendo

duas roldanas de tamanhos diferentes, a velocidade de subida e descida

do substrato pode variar de 2 a 36 cm/min., como é visto na Figur'a 38.

Isto é necessário pois cada solução organometálica requer uma variação

de ve',ocldade de retlrada do substrato diferente, de acordo com sua

respectiva velocidade de hidrólise e policondensação. A velocidade com

que se mergulha o substrato na solução não é importante.

Este sistema fica dentro de uma caixa acrílica com luvas para

que se possa controlar a umidade relatlva dO ar, a temperatura e

também para evitar a contaminação do substrato e da solução.

Para se conseguir camadas transparentes e -homogêneas, a

hi dró 1i se e po1i condensação tem de ocorrer vaqarosa e simultaneamente.

O controle dlSSO deve ser felto atraves da velocldade de retlrada do

substrato e da quantidade de água na solução ou umidade r'elativa do ar.

Esta ve 1oci dade depende do t 1 po de precursor ut i 1i zado. Corno exernp 10

temos o Ti[OC3H7]4 que possui um grau de hidrollsação elevado e não

necess 1ta de água na so 1ução) o que não acontece com o Si[ OC2HS]4 que

necessita de agua para que ocorra a rlidrólise.

Os filmes gelificados podem ser' secos entre 50 - 70~ C

tornando-se filmes secos porosos. Eles podem ser' densificados ao ar ou

em atmosfera controlada a temperaturas malS altas Os valores exatos
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o 5 voltagem (V) 15

F1gura 38- Var1aç~o da veloc1dade de ret1rada com a voltagem aplicada
a - roldana pequena b - roldana grande

destes parâmetros dependem do material a ser depositado, do tipo dei

substrato e da resistência mecânica a ser dada a cada filme.

A espessura do filme deposltado depende de vários parámetr~o~.

como a velocidade de retirada do substrato (v), o ângulo de inclinac:w ela

superfície a ser recoberta em relação a horizontal (a), da concentração

([), viscosidade (11), densidade (p) e tensão superficial «(J) da solução. et

O processo "dlp-coat ing" não é 1im itado a deposição de uma

camada apenas. Uma vez que o filme é seco, o processo pode ser repetldo

muitas vezes para aumentar a espessura. E posslvel também repetir o

processo com outras so 1uções, o que perm ite obter ef e i tos ót 1co::.

específico::; com combinações adequadas de mult icamadas. Como (6
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temperaturas de tratamento térmico são baixas e o tempo desse

tratamento pode ser curto (por volta de 5 minutos), a taxa de difusão

entre as várias camadas de óxidos é geralmente muito pequena. As

interfaces entre as várias camadas ficam assim bem definidas.

4.5. Resu 1tados

As camadas de BaTi03 produzidas pelo processo sOl-gel foram

feitas a partir de alcóxidos de titânio dopadas com acetato de bárlO.

Utilizamos para o processo de deposição, lâminas de vidro de janela,

lâminas para microscópio, pirex, quartzo, alumínio e platina, dependendo

do tipo de caracterização a ser feita.

As camadas obtidas são transparentes, de espessura uniforme,

homogêneas, muito aderentes e resistentes a ação do tempo. A

homogeneidade foi 'verificada a olho nú e em microscópio ótico. Não foi

possível fazer medidas de aderência, porque essas camadas se

comportam como se fizessem parte do substrato. Camadas feitas a três

anos e deixadas sob as ação do tempo não sofreram nenhuma alteração

na qual idade. Alguns substratos de quartzo foram coberto5 com camadas

de BaTi03 de 200nm de espessura. Estas amostras foram irnersas em

soluções 1% de HCI, HN, H2S04, NH03 E' NH40H Todos os fllrnE'~;

densificados a temperatura acima ou igual a 700~C tiveram boa

resistência a ácido mas não a amonia. Filmes não densificados

totalmente sofreram alguns danos e filmes secos apenas ao c1r'foram

tota 1mente destrul dos.

A cristalização desses filmes não impllcou na variação da~;

propriedades óticas e ocorreu sem trincas ou outros defeitos. A

reprodut i bi 1 i dade do processo afim de se consegul r filmes perf eitos e

de espessura def1nlda dependeu apenas do controle dos parâmetros
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envolvidOS, cuja tolerâncla flCOU dentro da faixa de erro dos

equipamentos utilizados para caracterização.

4.5. 1. Camadas de BaTi03

Para obtermos camadas de BaTi~, as soluções for'am

preparadas diluindo-se tetraisopropil-ortotitanato em isopropanol sob

agitação a temperatu"'a ambiente. Acetato de Bário foi dissolvido em

água e adicionado ainda sob agitação, A razão molar [Ti]/[Ba] foi sempre

igual a 1. Para evitar a precipitação e manter a viscosidade baixa por um

determinado tempo, utilizamos acetil acetona e ácido acético. As

medidas de viscosidade foram feitas em um viscosímetro rotatório

Rheotst 2 da M,L.W. e como não houve qualquer variação da mesma com o

cisalhamento, consideramos o sol como um líquido Newtoniano, A

solução foi mantida nestas condições por duas horas e depois protegida

com um filme plástico semipermeável para não permitir a absorção da

um 1dade do ar e evaporação dO so lvente

Foram preparadas soluções com concentrações diferentes de

titanato de bário a fim de se determinar a variação da viscosidade, pH e

tempo de gelificação como mostram a Figura 39 e a Tabela XII I,

Obtlvemos camadas perfeitas para Vlscosldade~, entre 2.0 e 8 O c~.

Acima de 9,0 cp as camadas se trincaram durante o tratamento térrnlCO

Para pH abaixo de 2.0 a solução não se gelificou e não ocorreu a

formação da camada. Para 2,0 < pH < 3.0 não obt ivemos camada2,

homogéneas e para pH > 9,0 ocorreu a preclpltação da so lução,

Os substratos foram mergulhados na solução oncie

permaneceram por 60 s e foram retirados a uma velocidade que variou

de 6 :3 30 cm/min, Foram secos a temperatura amblente por 5 minutos e

sofreram tratamento termlCO entre 100 e 7000 C durante 10 mmuto;:.



Tabela XIII - Características das soluções de titanato de bário

para várias concentrações

88

Solução C(g/cm3)pH1'\(cp)tempo dedensidade

ge1ificação(h)30.7

3.82.5701.07

II

32.23.82.8620.98

111

39.73.92.9440.89

IV

46.63.93.1360.76

c..

2
10

o
\0

-2
10

o 20

TIrill

40

TI I

60 80
t (h)

Figura 39- Viscosidade em função do tempo para soluções

com diversas concentrações. (ver tabe 1a XI/I)
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I

4.5.2. Concentração de Oxido na Solução

Em geral a solução utilizada para a preparação de camadas

finas é muito diluída. Para as camadas de BaTi03 a concentração máxIma

de óxido Que pode ser utilizada foi de 50 g/l para velocidade de retirada

igual a 25 cm/min, pois acima deste valor elas ficaram inomogêneas e

para valores proximos de 80 g/l elas se trincaram e desgrudaram do

substrato. Se o tempo de secagem a temperatura amblente for

aumentado, torna-se possível a obtenção de camadas a partir de

soluções com concentrações até 90 g/l a velocidade de retirada igual a

25 cm/min. A Tabela XI V mostra os valores de concentrações de BaTiO •."I

e as respectIvas espessuras das camadas a uma velocidade de retIrada

de 10 cm/min e T = 5000 C durante 10 minutos.

Tabela XIV - Variação da espessura com a concentração para camadas

de BaTi03 a uma vlscosldade de 4.0 cp

C (g/1)

'110 (cp)

d (nm)

20

2.1

28

30.7

2.5

42

32.2

2.8

45

39.7

2.9

57

46.6

3.1

70

62.3

3.5

95

4.5.3. Medidas de Espessura e índice de Refração

Para obtermos as espessuras das camadas, fizemos medida=

em um interferômetro de Fizeau construido em nosso 1aboratório(13Ô) p.

vantagem desse método, é a possibilidade de se obter espessuras de

pontos especí ficos no fil me. A Fi gur'a 40 mostra um esquema desse tipo



Figura 40'- Esquema de um interfer6metro de Fizeau

r"'aZllZlIll
,. fLJf" '''' ",,,,,. '1/. ',:,ne .

________ " ~ :=;UD::;trõt:::

Figura 4J - Esquema de uma amostra preparada para

medidas de espessura

Figura 42 - 5ubstrato preparado para medidas de espessura-
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de interferômetro. As placas utilizadas devem ser planas e uma delas

deve ser coberta com um filme semitransparente e altamente refletor. A,
superfície do substrato deve ser coberta com uma camada a ser medida,

deixando-se uma fenda descoberta de superfície (Figura 41). Esta fenda

deve ser feita logo após a deposição, antes do tratamento térmlco e sem

arranhar o substrato (Figura 42). Este é então coberto com um fi lme

opaco altamente refletor (usamos alumínio). Colocando-se as duas

placas em contato com um pequeno ângulo de abertura, permite-se

formar um filme de ar de espessura igual a alguns comprimentos de onda

entre elas. Quando o sistema é iluminado por uma luz monocromática

(usamos luz de mercúrio ÀHg = 5461 A) as franjas de Fizeau são

observadas na forma de estreitas 1inhas escuras, vistas através de um

microscópio acoplado com aumento de 20 vezes. Estas franjas

contornam regiões de espessuras constantes entre as duas superfícies e

estão separadas por múltiplos inteiros do comprimento de onda da luz

incidente. Assim, a espessura do filme é obt ida medindo-se o

deslocamento E/O das franjas dentro da fenda, diretamente no

interferômetro. O erro de medida variou de 5 a 10 %. A espessura pode

ser calculada utilizando a seguinte equação:

t = (K -t-E/D) À
. 2 ( 13)

onde K é um número inteiro.

Para que essa f órmul a se] a ut i I i zada, e necessarlO saber a

espessura aproximada da caniada ou calcular o valor de K. I~,so foi feito

atraves de medidas em microscópio eletrônico de varredura ou atraves

de cá lculos em espectros de transm issão e reflexão( 139), Juntamente

com os respect ivos indices de refração.



Com este método, verificamos a variação da espessura de

várlas camadas óxidas sobre toda a superfície do substrato .. As medidas

foram feitas ponto a ponto e notamos variações significativas apenas

nas bordas do substrato, onde as camadas não se apresentam

homoqêneas (FiÇJura 43). Fora isso, a espessura teve uma var"iaçâo de
v ~

aproxlmadamente 5 %, dentro da expectatlva de erro

Figura 43 - Microfotografia da borda de uma camada de BaTi03

(x 250)

SERViÇO DE IlIBLlOTEC >:~'.:'~~;~~,;;:':çAo_ IFQSC I
f' - A

--~--_.-......... __ o ••••• • __
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Medlmos também, as espessuras dos filmes em função de

parâmetros como velocidade de retirada do sUbstrato, viscosidade,

concentração e tempertura de tratamento térmico.

Para as medidas de índice de refração das lâminas, usamos um

refratômetro de Abbe onde fizemos medidas diretas a luz do sol. Para as

camadas finas obtivemos espectros de transmissão ótica a incidência

normal das amost:-as num espectrofotômetro Cary 17. Para uma camada

fina sem absorção, de espessura t e índice de refração n1Cl.) depositado

sobre um substrato de índice de refração n2CÂ.)e medido num meio de

índice de refração noCÂ.),a transmitância l' é dada por(104):

com

l' = 1 - R'

2 2
T = 1 - Pl + P2 - 2 P,P2 COS Ô

1 + 2 2 2p, P2 - P1P2 COS ô

2nn, 2dcos8ô= .
Iv

( 14)

C15)

( 16)

no - n,

- Pl = no + n,
( 17)

n, - n2
P2 = ~ + n21

C18)

onde ô é a diferença de fase entre dois raios consecutivos refletidos

dentro do fi lme, p, e P2 são os coeficientes; de r'eflexão, À o corn~Wlmentci

de onda e e o ângulo de lncldênClêL P12 é a r'efletáncia da lnteriace e
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P22 a refletância da interface camada-vidro.

Como neste caso existe um filme depositado sobre cada

superfície do sUbstrato, a transmitância total é dada por(104):

T = l'
(2-1')

(, 9)

Os valores de n,(Â,) podem ser obtidos conhecendo-se os valores

de no = 1 (ar), n2(Â,), 9 e a espessura t que foi obtida através do

interferômetro de Fiseau. Estas relações são válidas somente para um

conjunto fi lme-su::>orte transparente, isto é, que não apresentam

nenhuma absorção,

Para filmes mais espessos, onde notamos interferências no

espectro de reflexão, calculamos diretamente os valores do índice de

refração e espessura, usando as equações a seguir:

Para n, > ni

A reflexão é máxima quando cos Ô = -1, então:

(20)

A espessura da camada é determmada pela equaçâo'

(21 )

para n1 < r12 a interferência se dá para reflexão mínima e a fór'mula da
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espessura é a mesma.

A Figura 44 mostra alguns exemplos de espectros de

transmissão de camadas depositadas em um substrato de vidro (n 1 =

1.41).

100

-
~a;
•..• 50

o
200 300 400 500 600 700

À (nm)

800

Figura 44- Espectro de transmissão de camadas de BaTi03
depositadas dos dois lados do substrato
a) lâmina de pirex

b) lâmina acima coberta dos dois lados com camadas de
300nm e n=2.0

c) idem para camadas de 30nm.
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4.5.4. Evolução das Camadas com o Tratamento Térmico

Uma camada seca a temperatura ambiente é amorfa, muito

porosa e possui índice de refração menor do que depois de densificada.

Durante o tratamento térm i co ocorre a redução da espessura e um

aumento do índice de refração, pois este fica 1 ivre de materiais

orgânicos e se densifica. A espessura dim~nui gradativamente até um

valor mínimo que ocorre quando o índice de refração se torna máximo.

O índice de refração é então sensível a densificação, pois

depende da densidade do material que está I igada à porosidade do

mesmo. Esta relação foi descrita por Yoldas(4S) da seguinte forma:

(n2-1) d-p-=~
(n2-1) d (22)

onde n e d são o índice de refração e a densidade do material densificado

e np e dp o índice de refração e a densidade do material poroso. Esta

equação foi também escrita em função da porosidade comÇl:

(nf - 1)
1-' .1

(n2 - 1 )

--p
100 (23)

onde P é a porosidade em porcentagem do materlal.

A maior aplicação desta propriedade é a utilização de camadas

porosas como superfícies antirefletoras(10,11) em material~: com

mdlces de refração balxos Por exemplo, para se consegulr uma

camada antirefletora em uma lâmina com indice de refração 1.52

precisamos de uma camada tal que n= 1.23. Esse índice só pode ser

consequi do através de camadas porosa~, de S iO') e- -
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A1203(4S). t necessário apenas que o poro seja menor que o comprimento

de onda da luz e que a distribuição dos poros seja homogênea para não

afetar a transmissão de luz e causar espalhamento,

A Figura 45 mostra' uma comparação da variação do lndice de

refração de camadas de BaTi03 com a porosidade obtida através da

equação (23 e as obt idas experimenta lmente,

80

i 'o

'<i" ~.•....Q)"Oro"O
(f)

110o '-oCl.

20

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
índice de refraç~o ~

Flgura 45 - Varlação do indice de refração com a porosldade de

camadas de BaTi03

-.i - curva obt 1da através da equação (23)

• - pontos obtidos pelo método 6ET

A Figura 4ó mostra a evoluçâo da espessura e do indíce de

refração em função da temperatura para camadas feitas prn substrato de
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quartzo. Conforme a espessura diminui o índice de refração aumenta,

sem entretanto alcançarem os seus valores 11mltes para tratamentos

térmicos durando 10 minutos. Aumentamos então o tempo de tratamento

térmico e chegamos aos valores limites (n = 2.45 e t = 80 nm) depois de

manter a camada por 1h30 min a 7000 C (Figura 47).

140

120-
E
c: 100-
80

60

40

i
G

2.1 I:

2.0
1.9

1.7

1.5
o 200 400 600

TcoCJ

Figura 46- Variação da espessura e do índice de refração em
função da temperatura para camadas de 5al" i03 (t = 1Omin)

_ 2.0
12030

70

100r ~ 2.6o
Ir)Ir)c:

Ê9ol~
~l4

I:

--
80 I-

/~
11 2.2

60 90
T (min J

Figura 47- Variação da espessura e do índice de refração em função do

tempo de tratamento térm ico par'a camadas de BaT i03 (1= 7000 C)



A Figura 48a mostra uma micrografia de uma camada porosa

de BaTi03 que sofreu tratamento térmico de 200° ( por 10 minutos A

Figura 48b mostra a foto da camada sobre um substrato de pirex,

densificada a 600° ( , cuja estrutura dos grãos é fina e regular sem

trincas ou defeitos. A Figura 48c mostra a vista de perfil desta mesma

camada. A. Figura 49 mostra uma camada mais espessa (t ~ 500nm)

depositada sobre um substrato de platina, cujo tratamento térmico foi

de 8000

( durante 2 horas, e que sofreu tratamento químico antes da

micrografia. A Figura 50 mostra uma camada também sobre platina,

tratada a 900° ( durante 2 horas) onde observamos o seu desco lamento

do substratato devido ao crescimento dos grãos.

Figura 48- a) Microfotografia de uma camada porosa de BaTi03 que

sofreu tratamento térmico de 2000

( por 10 minutos.

SE~VIÇODE BIÍlLlOTÊe \-:::'"'~:'~~;-;~'AÇxO Ifase
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Figura 48 b) Microfotografia de uma camada de BaTi03

densificada a 6000
( por 10 minutos.

Figura 48c) perfil de uma camada de BaTi03 densificada a

6000

( durante 10 minutos



platina densificada a SOOO( durante 2 horas.

("r - ~S(\ nm).... - ....,.'...•. ..,J, ,

Figura 50- Camada de BaTi03 depositada sobre um substrato de

platina densificada a 9000
( durante 2 horas
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4.5.5. Variação da Espessura com os Parâmetros mais

Importantes

Como foi mostrado anteriormente, a espessura das camadas varia

com diversos parâmetros. A variação com o número de camadas foi

linear (Figura 51) e foi possível depositar até 10 camadas sem

problemas quanto a qualidade. A variação da velocidade e da viscosidade

também causam mudanças na espessura) como mostram as Figuras 52 e
53.

3

-..
E
-5 2-

o
o 2 468

NÚMERO DE CAMADAS

Figura 51 - Variação da espessura com o número de camadas de

6aTi03 depositadas Iv= 1 Ocrn/rnm 1'\=2.5cp)

(T=500°C durante 10 mm.)
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Figura 52 - Variação da espessura de camadas de BaTi03 com a

velocidade de ascensao do substrato (1'\=2.1cP-T=500°C)

120

-
E

..s 80
o
~
::.
CI)

CI) 40
CD

Q.
CI)
lIJ

o
1.0 2.0 3.0

1)1/2 ( cp ) 1/2

4.0

Figura 53- Variação da espessura de camadas de BaTi03 com a

viscosidade da solução (1/= 1Ocm/rnlíl- T=500°C)
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Alguns modelos teóricos hidrodinâmicos tem sido propostos

para camadas, partindo da teoria classica de Landau-Levich(108) para

liquidos viscosos ideais, O problema consiste em estimar a espessur'a do

f 11mel i qu 1da que adere ao substrat o quando e1e é ret i radO da so 1ução a

velocidade constante, Landau e Levich partiram da equação de Navier
5tokes:

3 n 2o:tl - g -.:!oS V = O
P dx3 P Sy2

(24)

(25)

onde t é a espessura, v a velocidade de retirada do substr'ato, g a

aceleração da gravidade, CJ a tensão superficial. P a d~nsidade e 11 a

viscosidade da solução, A integração numérica desta equação para

liquidos viscosos cujos números capilares são baixos, levou a seguinte
equaçâo'

_ (" V)1 /2 (,'"V) 1/6
t - 0944 - -

, pg CJ '

Vários outros trabalhos discutem este prOblema(109-1n), tanto

para soluções com números capilares baixos como para altos, Yang et

al(11.~n, que estudaram camadas poliméricas, chegaram a uma equação

para a espessura do filme sólido, também a partIr da equação de Nav1er

Stoke::" que e mostrada a seguir:

t = J Ps (" - "5)0.84 (" V )1/2pp \ "0 ,gps
(26)

onde J é urna constante relacionada com o fluxo, P<=e "" a densidade e... -'

'/l'-:Cr''-'l'dao''{:;O'" co]'/prt.:. a denc-1d-:>dp"ir r')Cl1r'ler~'-''~n a "]'CCC)C]'c"'aoA a-o'I ;:.. ,.) ,:, ,".!J -' \ ,. J, y, p p ;:) CJ ,. l, ,! t--} J. U ":. • I v' _' _'" ',' GJ



105

solução. A viscosidade 110 é obtida graficamente através da relação

empir1ca(149)

(27)

onde Cp e a concentração do po 1imero e a é um parâmetro que depende da

so Iuçâo ut i 11zada.

Strawbr"ldge e James(115,l16) chegaram a uma equação para espessuras

de filmes densificados de 5i02 obtidos pelo processo sOl-ge1, a partir da

teorl a de Yang et a 1:

(28)

Como consegu1mos uma variação muito grande de parâmetr'os

ut i 1izando Qiversos tipos de camadas, inclusive compostas, tentamos

verlf 1car a va 1i dade destas equações par'a estas camadas. Pe 105 gráficos

obtidOS, conseguimos verif1car que para todos OS tipos de camadas,

lnC1US1Ve as de BaTi03:

onde 0.5 " >< " 1,5

(29)

Otiservamos então que :x: depende dá concentração do 6><ido e riC'

caso das camadas compostas. da r'azão molar dos e1ernento~: uti11zados
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I sto ta lvez se deva ao fato de que para uma determ inada concentração de

ÓXIdo em solução, vamos ter uma viscosidade inIcial que irá aumentar

com o tempo. Então pode ocorrer que duas soluções com concentrações

diferentes num exato momento terão viscosidades iguais. Nas equações

acima deduzi das, nunca se leva em consideração este fato.

Foi possível então obter uma equação para cada tipo de solução,

como a de Strawbridge e James, onde fixamos J e X de acordo com a

concentração e tipo de so 1ução ut il i zada:

(30)

EXlste muita contradição na literatura consultada, no que dlZ

respeito a variação da espessura com os vários parâmetros envolvidos

no processo de mergulhamento. Esta análise é uma tarefa minuciosa e

demorada, que requer equipamentos mais sensivei~ e que pOderá ser

reallzada com malS rIgor em trabalhOS futuros

4.6. Conclusão

A preparaç210 de fi 1mes f mos ÓXIdo~, atravé~, dE- metal'.:

alcoxidos pelo processo de mergulharnento foi plOneir'o no Brasi1(155) e o

equl pamento ut i 1i zado para este fi rn foi desenvolvi do e testaao em

nossos laboratórios.

Fo1 pOSSlve1 deposl tar dIversos t lpO~; de f i lrne~ f mo:.

riomogéneos, amorfos ou cristalinos, de espessuras uniformes, puro.:; e

com reprodutibilidade muito boa (dentro do erro de medida de :1%). Após

3 adaptação do equI parnento e dos parárnetros envolvi dos, onde foram



preparados vários tipos de filmes amorfos e cristallnos, o tabalrlo se

concentrou na preparação de filmes finos crlstalinos de BaTl0'7 e o
•••1

controle da espessura foi feito através da variação de parâmetros como

concentração, viscosidade, velocidade de retirada do substrat.o da

solução e da temperatura de tratamento térmico.

A cristalização desse tipo de filme ocorreu por volta de 450·(

e a estrutura observada foi a tetragonal, semelhante aos pós cerâmlcos

Abaixo. desta telnperatura o filme permaneceu amorfo. (amada~.

retiradas de vários tipos de substratos apresentaram o mesmo tipo de

estrutura. O fllme não apresentou propriedades ferroelétrlcas Quando
tr;:jtado termicamente a 700·(, devido ao pequeno valor dos tamanhos

dos grâos(30nm), em concordância com trabalhos de outros autores(140-

142).Depois de tratado durante duas horas a 800·( foi posslvel obter
tamanho suficiente de grão(80nm) para Que apresentassem essa

propriedade. O filme foi submetido a uma voltagem de 105V Icm . .A.

constante dielétrica de uma camada de 350nm de espessura foi de

90:t20 (freQuência de 10Khz) a temperatura ambiente. Para

temperaturas mais altas, o filme se torna opaco e irregular, chegando a

se soltar do substrato, devido ao crescimento dos grãos.

Os resultados aqui apresentados podem ser aprimorados

através dp utilização de locais de trabalhos especiais como saia::..

llmpas, livres de poelra e de variação de temperatura e umidade relatlv21

do ar. t: possível também se obter mais informações sobre o~; filrne=,

amostras extremamente tinas. Este trabalho o. poderá ser real izado

futuramente com a chegada dos equlPamentos necessarlos.



•ConsiOerações Gerais

rapidamente a nivel mundial, permitindo a SubstituiÇão com vantagens

de materiais tradicionais e abrlndo camlnho para grandes avanços

o Brasll ainda ·se encontra em uma situação bastante desfavorável

em relaçao as nações mais adiantadas devldo a atual sauaç~o econômica

Que provocou uma grande falta de recursos para a pesQulsa. São poucas

as lnstituições no pals Que dispõe de capacitação adequada para o

avanço tecnológico e cientHico na área de novos materiais, apesar de

desenvolvimento e orgãos governamentais de planejamento estarem

juntanuo esforcos a fim de promover o desenvolvimento desta área.



diversos tipos de produtos amorfos ou cristal inos, porosos ou

densificados. Devido a grande variedade de novas composições possíveis

na produção destes produtos, um leque de opções se abre de tal maneira

aue fica muito d1f1cil enumerar todas as propriedades e característ icas

que a1nJapodem ser obt idas e estudadas.

Várias etapas do processo corno gelHicação e densificação, e a

qJlmlC3 envolvida na formaç~o de óxidos simples como 5i02, Ti02 e

Ai:v3 for',m-I estudadas pelos diversos autores já citados, o Quenão é o

caso dos materiais compostos cujo processo é mais complexo e ainda

não muito conhecido. Outros aspectos que estão sendo abordados em

tr3balh0S recentes são os estudos das propriedades físicas dos aerogeis

Que possuem características de fractaís, a utilização dos pós obtidos

pelo processo sol-gel para verificação dos modelos teóricos de

sinterização. por possuir-em característícas próximas dos pós ídeais. O

es.tudo da estrutura e propriedades de filmes muitos finos, dlfíceis de

serern observadas por necessitarem de técnicas muito apuradas se torna

um Cos pontos mais importantes para trabalhos futuros.



APÊNDICE

Durante o processo de desenvolvimento da infraestrutura

necessária para o aproveitamento da técnica "dilJ-coating" e adaptação

dos parâmetros, produzimos diversas camadas óxidas simples e

compostas com interessantes propriedades óticas. Entre elas

destacamos as camadas de Ti02, 5i02 e camadas coloridas de TiOiCe02'

5iOiM02 onde M = Cr, Fe, Co, eu e Nd(t53-157).

1 - Camadas de T102 e 5102

As soluções alcóxidas de titánio foram preparadas misturando-

se tetraisopropil ortotitanato [THOC3H7)4]e isopropanol, cuja razão de

volume é previamente fixada, dependendo das caracterfsticas da camada

Que se deseja obter (transparência, homogeneidade e espessura

defimda). A solução e misturada a temperatura ambiente dur'ante

aproximadamente duas horas, perrnanecendo estável durante rnese:.;Dar21

umidade relativa dOar menor que 40%. A gelificação não ocorre deVl(JO 21

falta de água para a rlidrÓli.se. Por causa disso, a viscosidade Qua=.;enão

se altera, permanecendO entre 2 e 4 cp, Que ê a faixa ideal para a

obtenção de camadas homogêneas. Os resultados mostrados 3 segul1-

foram obtidos sem a adição de aditivos Químicos. A concentração

máxima do óxido de titânio utilizada foi de 20g/1 para v=6cm/mm

AClma deste valor elas ficaram momogeneas e acima de 60g/1 se

trincaram



As lâminas foram mergulhadas na solução a temperatura

ambiente e após 60 segundos foram retiradas a velocidade constante que

variou de 1 a 8cm/min. Para velocidades por volta de 7cm/min. as

camadas já se tornaram inomogênea. Estipulamos então como 6cm/min.

uma velocidade segura para a obtenção de camadas homogêneas e

uniformes. Após a retirada, as lâminas foram deixadas ao ar amtíiente

por 30 minutos para permitir a evaporação do alcool e depois foram

colocadas em forno elétrico por 10 minutos na temperatura desejada. A

espessura máxima obtida para uma deposição foi de aproximadamente

50 nm. A Figura 54 mostra o perfil de uma camada de Ti02 densifícada a

400° C e a Figura 55 mostra o espectro de transmissão de várias

camadas de Ti02. A cristalização destas camadas ocorreu a 350°C.

Figura 54- Perfi 1 de uma camada de Ti02 densificada a 400
0

(
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Fioura 5S - Espectro de transmissão de camadas de TiO::?

depositadas dos d01S lados de um substrato de vldr'o

o processo de deposição de camadas de 5i02 é idêntico ao das

de TiO'), sendo que neste caso temos que mudar a velocidade de retirada•.

e adicionar" agua a solução para acelerar a hidrólise. A solução foi.
pr"eparada usando-se TEOS ou [SiCOC:,HS)<:1J, etanol, agua e HCl em

proporções pré determ 1nadas.

Na literatura foi definido L tal que r" = mol agua/mol TEOS.

Ver"ífícamo~; que aumentando-se o valor de r, a viscosidade tende a

aumentar até um va lor 1imite de r:::::4 , onde apesar de se colocar" malS

água, a taxa de 111 dr"ó11se não aumenta por"que a so 1ução Já está satur"ada.

Apos ser-em mlsturadas, as soluções foram de1xadas em r"epouso par"a

alcançarem a viscosidade desejada, que var"ia com o tempo de acordo

com a Flgura Só O comportamento geral das soluções
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organometálico/alcool/água é sempre similar. A viscosidade cresce

inicialmente de maneira lenta devido a formação de pequenos

aglomerados) que se agregam entre si para formarem a rede inteira. A

partir daí, a viscosidade aumenta rapidamente. A faixa ideal de

viscosidade para se obter camadas homogênas de 5i02 ficou entre 2.0 

6.0 cp.

-
G>

.!! 10'oa.-

(o) (b) (e) (d)

10
t ( dia)

20

F1gura 56 - Vari ação da vi scos j dade com o tempo par'a so 1uções

com diversas concentrações
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A velocidade de retirada da solução variou de 25 a 110mmlmin

e as camadas foram deixadas a temper'atura ambiente por 24 horas, para

depois serem densificadas. As camadas se tornaram inomogêneas para

velocidades acima de 11Omm/min. Tentamos obter' camadas bem mais

espessas neste caso, aumentando a concentração da solução até 200 gll

e por isso elas se tornaram bem mais sensíveis às tensões internas. A

Figura 57 mostra uma camada que sofreu tratamento térmico após 30

minutos de secagem ao ar livre. As tensões internas foram bem maiores

do que as que sofreram o tratamento após 12 h de secagem (Figura 58),

devido a grande quantia de material orgânico e água ainda presente. Após

secagem de 24 h não presenciamos trincas.

Figura 57 - MiCrofotografia de uma

camada de 5i02 que sofreu tratamento

térmico 30 minutos após a deposiç~o

F1gur'a58- Microfotograf1a de uma

camada de 5102que sofreu tratamento

térmico 12 r)oras após a deposição



115

Outro caminho utilizado para as camadas ficarem mais resistentes, foi

a utilização de dopantes como Ti, Co, Cr, Mg, etc, adlcionados na solução

numa proporçào de 5% em volume. O indlce de refração sofreu uma

alteração mínima (5%) e as camadas puderam ser secas imediatamente

sem qualquer prejuízo da qualidade ótíca.

2 - Camadas de 5i02 : Ti02 e Multicamadas Ti02/5i02

Mi sturamos tetraisopropi 1 ortot i tanato dissolvido em

isopropanol com tetraetoxi-ortosilicato dissolvido em etanol, água e

HCl para obterm0S um sol composto contendo si 11ClO e t itânlO, cUJa

vantagem é a possibi 1idade de se obter camadas compostas de SiOiTi02

com índice de refração variando de acordo com a proporção dos óxidos na

solução. A Figura 59 mostra a ampla variação do índice de refração (1.3

a 2.1) que foi possível conseguir, com a utillzação desse SÓ1Sa uma

temperatura de tratamento térmico de 400°C.. Aumentando esta

temperatura para 500°C durante 30 minutos, o índice de refração

alcança o valor de 2,3. Este processo se torna muito prático devido a

linearldade da função, facilitando a escolha dO mdite de' refração
desejado.

2.2

. 2 o

t

I
18

I o

...,...,
c:::

!.6

14

20 60

Figura 59- Variação do mdice de refraçao com a proporção TiO ..., : 5iO..., na~ "-

solução - Tratamento térmlco de 400<'[" durante 15 mínutos



Estas camadas podem ser uti Iízadas como antirefletoras em

células solares de silício. Brinker e Harrington(47) depositaram camadas

antirefletoras (n=2.0) de 5iOiTi02 nestas células pelo método de

rotação, contendo 70% de Ti02 para tratamento térmico de 450· C e 90%

de TiO" para tratamento térmico de 350· C. Como a durabi Iidade
"-aumenta com a quantia de Ti02, a segunda composição foi considerada

mais adequada. No nosso caso, utilizando o método IIdip-coating" com

tempera~ura de tratamento térmico 19ual a 350·C, camadas com n = 2.0

continham 85% de Tí02. Outra aplicação interessante par esse tipo de

camada, é a produção de guias de ondas planas e do tipo lente obtidas

por Hewak e Lit<lS2), que util1zaram um microprocessador para isso.

A utilização de multicamadas do tipo Ti02/5i02 também é

posslVe I através deste método. A maior dificuldade encontrada foi a não

adesão dos filmes de 5i02 sobre os de Ti02. Resolvemos este problema

dopando a solução alcóxida de silício com 2-4 % de Ti02, que passou a

aderir completamente sobre a camada já depositada de Ti02,e que

produzlu uma alteração muito pequena no índice de refração (4 %) sem

qualquer prejuízo para o produto final. A pOSSibilidade de obtenção de

filtros óticos é muito grande, com a variação dessas camadas e suas
respectivas espessuras.
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