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,
A sintese de vidros pelo metodo sol-gel tornou-se recentemente de grande interesse, tanto do

ponto de vista tecnico como cientifico. Descrevemosneste trabalho 0 processo utilizado para a obtenc;ao

de aerogel de silica (formac;aodo gel - secagem hipercritica - sinterizac;ao)e algumas caracteristicas

risicas e quimicas, em diversas temperaturas de sinterizac;ao(Ts)' dos aerogeis produzidos.

Aerogeis de silica foram preparados pela hidrolise e condensac;aode sois de sistema TMOS-

metanol-H20 com razao molar TMOS: H20 = 4: 1 e razao em volume de TMOS na soluc;aoTMOS-

metanol = 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 e 0,6. As suas propriedades estruturais tais como; a densidade aparente e

da matriz, a area superficial BET, volume total dos poros, distribuic;ao de tamanho dos poros,

constante e perda dieletricas foram sistematicamente investigadas em func;aodo tratamento termico de

sinterizac;ao. As propriedades de relaxac;ao da agua adsorvida na superricie altamente reativa foram

estudadas at raves das tecnicas dieletricas e de ressonancia magnetica nuclear em func;aodo conteudo de

H20, 0 < 0H 0 < 6, e temperatura. Tambem foi feito urn estudo da cinetica de adsorc;aoda agua em
2

aerogeis com varias temperaturas de sinterizac;ao.



The synthesis of glasses using the sol-gel method appeared recently of great interest either from

the technological or from the scientific point of view. We describe the process used to obtain pure

vitreous silica (gel formation - hypercritical drying - densification) as well as some physical and

chemical characteristics of the various products fabricated.

Silica aerogels have been prepared by hydrolysis and condensation of sols of composition

TMOS-methanol-H20 with molar ratio TMOS: H20 = 4 : 1 and volume ratio of TMOS in solution of

TMOS-methanol = 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 and 0,6. Their structural properties such as true and apparent

densities, BET surface area, total pore volume, pore size distribution, dielectric constant and loss have

been systematically investigated as a function of the densification heat treatment. The relaxation

properties of water adsorbed on the highly reactive surface have been studied by dielectric and nuclear

magnetic resonance techniques as a function of the H20 coverage (0 < 0H 0 < 6) and temperature.
2

The adsorption kinetics of the water was studied too in the aerogels with several heat temperature of

sinterization.



Aerogeis sao materiais altamente porosos preparados pelo processo sol-gel e secos por urn

processo especial chamado de hipercritico. Aerogel de silica podem atingir ate 99% do volume em

espa<;o vazio com uma densidade media de ate 0.01 glee, bem inferior a densidade dos vidros de silica

convencionais (p = 2.2 glee). Os primeiros aerogeis foram produzidos por Kistler[l,2] em 1931 e 1932;

no entanto, foram lhes dedicados pouca aten<;ao, uma vez que na epoca eles nao tinham nenhum valor

pratico. E, so recentemente quando urn grupo de pesquisadores franceses[3] sugeriu 0 seu uso como

detect ores de radia<;ao de Cerenkov para particulas relativisticas, e com 0 aparecimento de outras

aplica<;oes[3,4], e que foram retomados estudos os sobre estes materiais transparentes de alta

porosidades.

Neste trabalho estuda-se malS particularmente a evolu<;ao das propriedades estruturais de

aerogeis de silica durante 0 processo de densifica<;ao e as propriedades risicas e quimicas de agua

adsorvida em suas estruturas porosas. As propriedades estruturais tais como area superficial,

distribui<;ao e volume total dos poros, densidades aparente e da matriz, foram sistematicamente

investigadas em fun<;ao do tratamento termico de densifica<;ao, enquanto que as propriedades risico-

quimicas da agua foram estudadas at raves de tecnica de relaxa<;ao dieletrica e relaxa<;ao nuclear RMN

(ressonancia magnetica nuclear) e de analise termica (DTA, DSC e TGA). Estes resultados foram

complementados atraves de medidas de difra<;ao de raio-X, espalhamento de raio-X a baixo angulo

(SAXS), espectroscopia infravermelha e cinetica de adsor<;ao da agua.

Procuramos trabalhar com geis de silica produzidos em condi<;ao de pH neutro e razao molar

(razao estequiometrica)l r = TMOS/H20 = 4, por ter nestas condi<;oes urn tempo de gelifica<;ao

minimo[5-7], e serem poucos estudados ate 0 monento.

Na secagem dos geis umidos, utilizamos 0 processo hipercritico, por ser urn procedimento que

apresenta algumas vantagens em rela<;ao ao processo secagem lenta usual; entre elas podemos citar:

maior reprodutibilidade da monoliticidade, obten<;ao de geis secos com porosidades aproximadamente

igual ados geis umidos e principalmente por ser urn processo rapido.

1A simultaneidade das rea<;oes de hidrolise e policondensa<;ao faz com que a agua produzida

durante a condensa<;ao seja aproveitada na hidrolise das moleculas que ainda nao reagiram, permitindo

obter geis com valores de r inferior a 4.



urn gel, e descrevemos os procedimentos de sua sintese, os principais metodos de secagem tais como;

secagem lenta (xerogel), secagem hipercritica (aerogel) e secagem por sublima~ao (criogel) e

densific~ao. No capitulo III damos uma revisao das propriedades flsico-quimicas de superflcie dos

materiais em geral, dando enfase a adsor~ao dos grupos OH e H20, de grande interesse na densific~ao

e adsor!(ao de liquidos dos materiais porosos. ° capitulo IV descreve detalhadamente a prepara!(ao dos

aerogeis de silica utilizados neste trabalho, os principais metodos de caraeteriza!(ao estrutural, area

superficial, porosimetria e densidade e a caracteriza~ao flsica e quimica da agua adsorvida na superflcie

dos aerogeis at raves das medidas de relax~ao dieletrica e nuclear. Os resultados experimentais sao

apresentados e discutidos no capitulo V e no capitulo VI as conclusoes mais gerais. Apresentamos

tambem alguns apendices em complementa~ao a alguns capitulos.



o processo sol-gel e urn dos metodos de prepara~ao de materiais de grande interesse atual que

permite obter materiais extremamente puros e homogeneos tais como vidros de alta pureza, vidros e

ceramicas multi-componentes de alta homogeneidade, uma vez que a fase inicial e constituida de

compostos na forma liquida, assim como compost os amorfos ou coloidais (geis), com controle da

porosidade final (de 0 a 99%) e da sua morfologia, ou seja, na forma compacta ou porososa, camadas

finas, fibras[8] ou pos ultrafinos[9].

Atraves do controle da rea~ao de hidrolise e condensa~ao dos precussores e possivel obter por

exemplo, silica constituida de particulas esfericas de pequenos tamanhos «pm), com alta area

superficial, que nao podem ser obtidos atraves de processos mecanicos de moagem. Estas propriedades
,

devem ser induzidas durante a prepara~ao quimica do material. Tais materiais sao de grande interesse

no campo da ceramica[10,1l] e podem ser utilizados como filtros, adsorventes, isolantes termicos e

acusticos, agentes gelificantes, catalizadores, etc.

As propriedades risico-quimicas dos materais obtidas atraves do processo sol-gel depend em dos

precussores escolhidos e do procedimento adotado em cada passo de sua prepara~ao, tais como;

temperatura utilizada na fase inicial de prepara~ao, procedimento de secagem e de densifica~ao.

Com excessao de alguns casos espedficos como Si02 [12], nao se encontram na literatura, que

seja do nosso conhecimento, urn estudo detalhado dos efeitos destas variaveis sobre os produtos obtidos

at raves do processo sol-gel.

Alguns novos produtos tais como vidros, fibras ceramicas, filmes, s6lidos porosos, microesferas,

combustivel nuclear, materiais de isola;mento de lixo radioativo e gel eletronicamente condutor, obtidos

at raves do metodo sol-gel foram citados no First Internacional Conference on Ultrastructure Processing

of Ceramics, Glassses and Composites[13], enquanto que, aplica~oes como fabrica~oes de lentes de

contato, filtros e suportes catalisadores sao citados nas referimcias[14-17] respectivamente. Tambem e

possivel produzir sistemas condutores ionicos (protons, Li+, Na+etc)[18].

o desenvolvimento de varios tipos de oxidos por meio de hidrolise controlada de urn composto

metal organico diluido em urn solvente organico, permite evitar as rea~oes que acontecem em altas

temperaturas, tais como cristaliza~ao, separa~ao de fase, etc., que impedem a forma~ao de certos tipos

de vidros. Assim, 0 metodo nao so permite investigar vidros estruturalmente diferentes, mas tambem, a

possibilidade de obter solidos com propriedades risicas e quimicas que seriam diriceis de serem

encontradas nos solidos obtidos pelos metodos convencionais.



Urn gel pode ser definido como sendo urn material bif.isico, cuja fase solida e formada por ~ma

rede tridimensional imersa em meio liquido[13], ou uma forma intermediaria entre urn solido e urn

liquido[15] consist indo de uma rede tridimensional desordenada de particulas interligadas[l5f. Um gel e

obtido geralmente por:

a) pela agregal;ao de particulas coloidais (gel coloidal).

a) hidrolise e policondensal;ao de urn alcoxido metalico (gel polimerico)

Urn sistema e dito coloidal quando e formado a partir de uma dispersao sem precipital;ao de

particulas em meio liquido, cujos diametros saD usualmente inferiores a 1000A. Esta dispersao e

causada pela repulsao mutua das cargas superficiais, H+ ou OH- das particulas. Urn gel coloidal esta

esquematizado na figura 1, onde as particulas do sol saD representadas como esferas. Na figura la

represent am os precipitados de particulas (ou coloides) esfericas, onde as particulas estao sem car gas ou

fracamente carregadas. Se estas esferas estao carregadas (fig.lb), forl;as repulsivas se estabelece entre as

particulas fazendo com que elas se movam livremente, desde que 0 peso envolvido seja pequeno. Este

estado e chamado "Sol". Se 0 volume do sol e diminuido (por evaporal;ao do solvente por exemplo) ou

as interal;oes eletricas atingem um ponto em que 0 movimento das particulas nao e mais permitido

(fig. Ie) temos 0 inicio da gelifical;ao.

:0C;J' 0: :0',.. ) ..... ';
, . '., .. """,

:e:. ',0:

Fig.l - Represental;ao esquematica do efeito das cargas num sol coloidal (de Partlow et al[17]), a)

precipitado ( particulas sem cargas ou fracamente carregadas), b) solul;ao coloidal (particulas

carregadas com espal;o para se mover) e c) gel

Os geis polimericos SaD formados por real;oes de polimerizal;aO entre as unidades

multifuncionais intervindo nas ligal;oes quimicas, formando sistemas que consistem de polimeros com



cadeias longas de moleculas interligadas criando uma complicada rede que se estende atraves de urn

liquido; eles san obtidos por: a) desestabilizal;ao de solul;oes coloidais, b) ou hidrolise e policondensal;ao

de compostos organometalicos.

a) A desestabilizal;Ro de solul;oes coloidais, conduz a urn aumento da conectividade da rede produzida

por real;oes de condensal;ao, tais como;

os processos podem ser termicos at raves da eleval;ao de temperatura ou eletricos atraves da adi~ao de

urn eletrolito.

o mecanismo de polimerizal;ao, usado aqui no seu sentido mais geral de formal;ao de grandes

moleculas, e conhecido e costuma ser descrito[91 pelos seguintes estagios:

1) polimerizal;ao do monomero para forma~ao das particulas primarias

2) crescimento das particulas e,

3) liga~ao entre as particulas formando cadeias e em seguida redes tri-dimensionais.

b) Os compostos organometalicos utilizados na hidrolise e policondensa~ao de geis polimericos, possuem

a formula quimica M(OR)n' onde Meum cation metalico (Si, AI, Ti, P, .... ), OR urn grupo alquil e n

a valencia do cation [81.

Apesar do processo sol-gel tornar 0 produto final mais caro, ele tern a vantagem de permitir a

prepara~ao de polimeros inorganicos de alta pureza e com larga faixa de propriedades estruturais e

texturais.

Na figura 2 apresentamos urn esquema de crescimento das particulas e formal;ao das cadeias a
temperatura ambiente para 0 caso geral de polimerizal;ao[16] da silica. Grupos esferoidais amorfos de

cerca de 1 a 2 nm se formam por nucleal;ao de maneira similar ao caso de formal;ao de precipitados

cristalinos, atraves do mecanismo chamado "Ostwald ripening" [10,11] : por terem solubilidade as

pequenas particulas sao novamente dissolvidas e precipitadas sobre as particulas maiores, decrescendo

assim 0 numero das pequenas particulas na solul;ao[121.Em baixo pH, as particulas crescem ate atingir

dimensoes de 2 a 4 nm. Acima de pH=7 0 crescimento continua (a temperatura ambiente) ate

dimensoes de ordem de 5 a 10nm. Para pH entre 6 e 10.5, as particulas estao negativamente carregadas

e se repelem de maneira que 0 crescimento resulta na formal;ao de sois estaveis sem agregal;ao. Contudo

na presen~a de sais 0 quadro se modifica e, podem ocorrer agrega~ao e gelifica~ao.

Em baixo pH as car gas ionicas na superflcie das particulas san baixas e a alta probabilidade de

colisao leva a formal;ao do gel por agregal;ao. Este processo pode envolver particulas primarias de

diferentes tamanhos dependendo do pH e dos sais presentes, que fazem decrescer as car gas ionicas das



Desta forma pode-se obter urn gel a partir de urn sol estavel pela sua desestabiliza\;B.o,

aumentando-se a temperatura ou introduzindo eletrolitos tais como HN03, HCI, NH40H, etc. °
aumento da temperatura reduz a quantidade de liquido intercelular por evapor~ao e aumenta a

,
agita\;ao termica, a qual induz colisoes entre as particulas, propiciando a interliga\;ao destas pela

condensa\;ao dos grupos hidroxilos nas suas superficies.
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Fig. 2 - Comportamento de urn sol de silica durante a polimeriza~ao em solu~ao acida ou na presen~a

de sais (A) e em solu\;ao basica (B)[7].

Para se obter uma reprodutibilidade dos materiais preparados pelo metodo sol-gel e necessario

urn controle rigoroso nos parametros fisicos e quimicos, que atuam nas principais etapas que levam ao

produto final, isto e: a sintese do gel, a secagem e a sua densifica~ao.



A qui mica do processo sol-gel e baseada nas rea~oes de polimeriza~ao inorganicas[22,23]

(hidrolise e condensa~ao), cujo inicio e executado via hidroxil~ao dos alcoxidos precussores atraves da

hidrolise do grupo alcoxo, seguindo a polimeriza~ao atraves das rea~oes de policondensa~ao (oxol~ao

ou 01ea~ao)2. Estas tres rea~oes (hidrolise, oxol~ao e olea~ao) estao envolvidas na trap.sforma~ao de urn

alcoxido molecular em uma rede de oxido. A estrutura e morfologia da fase solid a resultante depende

da contribui~ao relativa de cada rea~ao. Estas rea~oes, no caso especial da silica, tern sido

intensivamente estudadas[24].

Dependendo da quimica molecular do precursor, esta sintese pode ser efetuada de duas

maneiras, ou sejaj atraves do caminho organico-metaJico ( baseado nos alcoxidos) ou inorganico, obtido

por meio de ions metalicos em solu~ao aquosa[25]. Em ambos casos a rea~ao quimica envolve as especies

H+ e OH-.

o processo sol-gel pode ser realizado com uma varia~ao muito grande de solvente. Embora os

alcoxidos metalicos puros possam serem usados, na maioria das vezes eles saD dissolvidos em solvente.

Solu~oes liquid as de alcoxidos metalicos M(OR)n' onde M e 0 metal e R urn grupo alquil,

(CH3, C2Hs' C4H7, etc) estao sujeitas a fenomenos de hidrolise e policondensa~ao em presen~a de agua.

Entretanto, e sabido que a presen~a de H30+ na solu~ao aumenta a taxa de hidrolise, enquanto ions

OH- aumentam a rea~ao de policondensa~ao [26-28]. Variando estas condi~oes, geis com varias

propriedades texturais podem ser obtidos. As rea~oes quimicas que provavelmente regem esses

fenomenos podem ser escritas da seguinte maneira:

Entretanto, as rea~oes que ocorrem realmente na hidrolise de uma solu~ao alcoolica de

I "d - . 1 [29]a COXI os saD mals comp exas .

Estas rea~oes e consequentemente as propriedades dos geis saD muito senSlvelS as condi~oes

experimentais, tais como; pH acidos, basicos ou neutros, a temperatura, a quantidade de agua

adicionada e 0 tipo de radical alquilo utilizado. No caso especifico do tetrametoxisilano Sj(OCH3)4

(TMOS) e tetraetoxisilano Sj(OC2Hs)4 (TEOS), dissolvidos em meio acido, basico ou neutro as rea~oes

de hidrolise e policondensa~ao se daD de acordo com as equa~oes abaixo[30,31].

20lea~ao e uma rea~ao pela qual urn hidroxido ou uma ponte "01" M - OH - M e formado

entre dois cations[20,21]; a oxila\;ao envolve a forma~ao de ponte "oxo" M - 0 - M entre dois cation

metalicos M.



== Si-OH + OH-Si == -+ == Si-O-Si + H20

== Si(OC2HS)4 + 4H20 == -+ == Si(OH)4 + 4C2HSOH

Estas rea~oes permitem obter geis monoliticos rigidos que no caso de silica podem ser

convertidos em materiais vitreos a temperaturas relativamente baixas sem passar pelo processo de

fusao.

Pope e Mackenzie[32] propuseram um modelo qualitativo para explicar as taxas de rea~oes de

hidrolise e polimeriza~ao em fun~ao do pH dos sois. ° resultado esta representado na figura 3. As taxas

de hidrolise e policondensa~ao sao pequenas sem catalisadores (pH ::: 6-7) e consequentemente 0 tempo

de gelifica~ao e grande. Em meio bitsico a taxa de hidrolise e elevada (hidrolise praticamente

completa), mas a taxa de polimeriza~ao e pequena e 0 tempo de gelifica~ao e evidentemente

determinado pelo fenomeno de polimeriza~ao (tempo longo). Em meio acido, para pH::: 3-4, ambas

taxas sao grandes e 0 tempo de gelifica~ao e pequeno. Para pH ::: 1-2, a taxa de hidrolise e alta e a

influencia de impurezas tem um efeito muito grande sobre a taxa de polimeriza~ao; consequentemente,

o tempo de gelifica~ao sera essencialmente influenciado por elas.

E importante salientar que 0 metodo sol-gel nao esta restrito a obten~ao de oxidos, podendo ser

utilizado na sintese de sulfetos e oxinitritos, onde a rea~ao de hidrolise e substituida por uma de

sulfeta~ao ou uma amoliase, abrindo caminho para a obten~ao de novos materiais com atraentes

propriedades rlsicas.
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Fig.3 - Inversos da taxa de rea<;oesde hidrolise e polimeriza<;ao em fun<;ao do pH dos sois[321.

E importante salientar que 0 metodo sol-gel nao est a restrito a obten<;ao de oxidos, podendo ser

utilizado na sintese de sulfetos e oxinitritos, onde a rea<;ao de hidrolise e substituida por uma de

sulfeta<;ao ou uma amoliase, abrindo caminho para a obten<;ao de novos materiais com atraentes

propriedades flsicas.

Apos a gelifica<;ao, os geis foram mantidos a mesma temperatura ate que eles desprendessem

das paredes dos recepientes; desta maneira eles pod em ser manipulados sem riscos de danos; eles sao

chamados geis umidos, alcogeis ou hidrogeis. Neste estagio, os geis sao monoliticos e consist em de urn

sistema de duas fases: uma solida, formada por uma rede tridimensional, e uma liquida, (alcool +



agua) impregnada na fase salida, proveniente das rea~oes de hidrolise e policondesa~ao. A elimin~ao

desta fase liquida conduz a obten~ao de urn solido poroso e pode ser feita de varias maneiras:.

a) por evapora~ao lenta (alguns dias ou semanas) a temperatura e pressao ambientes. °produto final e

chamado "xerogel".

b) pelo processo hipercritico. ° produto final e chamado "aerogel" ,

c) por sublima~ao, onde se obtem 0 chamado "criogel".

Alguns dos parametros que sao determinantes na estrutura final do gel foram listados e

discutidos por Zarzycki[9].

Na elimina~ao da fase liquida intersticial de urn gel umido, pelo processo lento, geralmente

observa-se, em escala macroscopica, os seguintes eventos: contra~ao e as vezes fragmenta~ao do

material e, endurecimento progressivo da estrutura.

Todos esses eventos estao relacionados com a velocidade de secagem. Vma secagem rapida

provoca 0 aumento das tensoes mecanicas que aparecem na estrutura dos poros do gel. Estas tensoes

sao devidas a presen~a de interfaces solida-liquido-gas, no interior dos poros, durante a evapora~ao e

podem conduzir it contra~oes e ate it fragmenta~ao do gel. Os procedimentos geralmente utilizados para

diminuir os riscos de fragmenta~ao dos geis sao[9,34]:

1) - Refor~o da rede solida via envelhecimento do gel umido[9,35-37], uma vez que as rea~oes de hidrolise

e policondensa~ao continuam a oconer, com menor intensidade, depois da gelifica~ao. °
envelhecimento entretanto causa endurecimento, contra~ao volumetrica e mudan~a na composi~ao

quimica da microestrutura e estrutura dos geis (estas mudan~as tern influencias na secagem e

densifica~ao).

Em muitos gels, devido a continuidade das rea<;oes quimicas apos 0 ponto de gelifica<;ao,

podem oconer cristaliza<;ao ou sinerese3, urn exemplo tipico sao os geis de titanio descritos por

Y0Idas[244]

2) - Redu<;ao das varia<;oes dos tamanhos dos poros, realizados por introdu~ao de agentes quimicos,

chamados de D.C.C.A. (drying control chemical additive)[lS,23,38-42] como 0 glicerol (C3Hs03) ou

formamida (NH2CHO) etc; estes agentes diminuem a energia superficial e controlam a cinetica das

rea<;oes de hidrolise e policondensa<;ao, eliminando os poros de dimensoes pequenas, minimizando assim

as for<;as capilares.

3) - tornam as superficies dos geis hidr6fobas,

30 fenomeno de sinerese pode ser visto como sendo urn processo que diminui a energia do

sistema pela redu<;ao da interface solida-liquida[245], causando a expulsao do liquido dos poros



4) - diminuição da velocidade de evaporação do solvente

5) - uso de solvente com tensão superficial mais baixaJ16]

Segundo Iler[39] na secagem de géis de silica a 150°C pelo processo lento, a tensão superficial

exercida pelo solvente nas paredes dos capilares na interface vapor-Üquido, é da ordem de 20t/cm2 para

capilar de 20nm de diâmetro. Como consequência, a textura porosa colapsa por fechamento dos

capilares ou quebra-se em pequenos pedaços. Assim o procedimento de secagem é muito importante

para se obter um gel seco monoÜtico. Durante esta etapa a textura do gel é profundamente modificada.

Tanto as unidades poliméricas individuais, como a própria estrutura podem se contrair provocando

reações de condensação adicionais entre os polimeros. Esta contração irreversivel da rede leva a uma

grande variação das propriedades mecânicas do material, e a diminuição da área superficial e do

volume dos poros. Portanto através da secagem lenta é impossivel obter um gel seco com a mesma

porosidade do gel úmido. As evoluções sofridas pelas microestruturas do gel durante a secagem lenta

foram esquematizadas por Brinker e SchererJ43] e Ruvolo[44]

b - Aerogel

Afim de eliminar as dificuldades encontradas r;ta formação de xerogéis secos, Prassas et. ai [45]

aperfeiçoaram o processo de secagem hipercritica proposta por Kistler em 1932[46]. O processo consiste

na eliminação do solvente a temperatura e pressão acima dos valores criticos. Isto permite uma maior

reprodutibilidade e, principalmente, obter géis monoliticos secos em um periodo de tempo curto com

uma porosidade muito próxima daquelas dos géis úmidos ou aquagéis. Os aerogéis de silica podem

apresentar densidade aparente muito baixa (O,Olg/cm3), e área superficial extremamente alta

(1000m2/g).

O principio utilizado é baseado no fato de que acima do ponto critico do solvente não existe

descontinuidade entre a fase liquida e gasosa. Desta maneira, as forças capilares e interfaciais que

aparecem nas paredes dos poros são eliminadas. A figura 4 mostra a curva de coexistência das duas

fases e o ponto critico C. Para garantir a continuidade da transição o caminho seguido pela pressão e

temperatura, durante o procedimento de secagem, não pode cruzar e deve estar sempre acima da curva

de equiÜbrio (-).

Afim de superar o ponto critico, uma determinada quantidade suplementar de solvente é

introduzida no autoclave (figura 5), que é, então fechado e aquecido. Assim, o aumento da temperatura

conduz a uma elevação da pressão acima dos valores criticos. A quantidade de solvente a ser

introduzida no autoclave para satisfazer as condições hipercriticas (caminho a-d da figura 4) pode ser

calculada, uma vez que se conhece o volume do autoclave, a temperatura e pressão do sistema desejado.
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Afim de superar 0 ponto critico, uma determinada quantidade suplementar de solvente e

introduzida no autoclave (figura 5), que e, entao fechado e aquecido. Assim, 0 aumento da temperatura

conduz a uma eleva~ao da pressao acima dos valores criticos. A quantidade de solvente a Se:'

introduzida no autoclave para satisfazer as condi~oes hipercriticas (caminho a-d da figura 4) pode ser

calculada, uma vez que se conhece 0 volume do autoclave, a temperatura e pressao do sistema desejado.

A evacua~ao do solvente do autoclave e feita em condi~oes isotermicas (caminho d-e) abrindo

uma valvula do sistema. Esta evacua~ao deve ser lenta para evitar a queda brusca na temperatura e

principalmente da pressao que pode causar fragmenta~ao do material. No final, e conviente passar urn

fluxo de nitrogenio para retirar os residuos do solvente. Segue se entao, 0 resfriamento ate a

temperatura ambiente. 0 volume de solvente e a velocidade de aquecimento influenciam a

reprodutividade da secagem[451.

o volume do alcool utilizado para aumentar a pressao durante 0 aquecimento do autoclave

pode ser diminuido ou ate mesmo substituido at raves da introdu~ao de uma pressao inicial de gas

neutro. Segundo Woignier[471, uma pressiio inicial de 50kgfjcm2 de argonia na temperatura ambiente e

suficiente para substituir 0 alcool na secagem de 150ml de gel umido num autoclave de 1 litro de

volume interno,. Entretanto esta quantidade de gas depende do gas utilizado, uma vez que cada tipo de

gas tern coeficiente de expansao termica diferente.
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Van Lierop et al. [48], que utilizou urn gas inerte (N2) na secagem, explica que este metodo

evita a super satura<;ao em regiao mais fria do autoclave, que levam a condensa<;ao e fervura do

solvente no interior do gel e consequentemente a sua fragmenta<;aoj 0 processo evita tambem pequenas

contra<;oes dos geis que podem ocorrer durante a opera<;ao de secagem, e permite obter materiais com

baixissima densidade.

Apesar de simples, este processo nao permite a determina<;ao precisa do ponto critico do

sistema, pOlS 0 teor de agua da parte liquida a ser evacuada nao e conhecida. Geralmente estabelece

valores maximos de pressao e temperatura criticos do composto binario agua+alcool. cujo

procedimento e relatado no capitulo IV.

As principais aplica<;oes dos aerogeis estao listadas no apendice A



A elimina~ao do memsco entre a fase liquida e solida pode tambem ser resolvida usando 0

processo de secagem por sublim~ao. 0 processo consiste em esfriar 0 aquagel, e entao, evacua-Io por

sublima~ao. 0 produto final e chamado "criogel".

A principal desvantagem deste metodo e 0 longo tempo necessario para sublimar 0 solvente

frio. Assim uma fonte de calor extern a e necessaria para acelerar (sem liqiiefazer) a sublima~ao.

Segundo Kelly et al[50] uma lampada de infra-vermelho e suficiente para diminuir 0 tempo de

sublima~ao de 100g de gelD de 40 para 4h.

de resfriamento, a temperatura final de resfriamento e a natureza do solvente (a qual tambem

determina a taxa de sublima~ao). Segundo Mahler e Chowdhry[53], se 0 gel de silica for resfriado

rapidamente, obtem-se urn criogel altamente poroso. Beyer et al.[54] observaram que a dura~ao de

sublima~ao do gelD no sulfato de aluminio conduz a diferentes resultados. Por exemplo, usando uma

sublima!:ao de longa dura!:ao (de 70 ate 122h) uma mistura de fase amorfa e cristalinizada e obtida,

enquanto que numa sublima~ao de 33 a 49h obtem-se urn criogel completamente amorfo. Degn et al[51],

Klvana et al.[52] e Pajonk et al.[55] mostraram que para determinado gel umido, 0 criogel possui uma

area superficial e volume de poros urn pouco menor do que 0 aerogel.

Os geis secos, materiais altamente porosos com superflcie especifica elevada e baixa densidade

aparente, podem ser densificados atraves de tratamentos termicos, transformando-se assim num

material denso, de porosidade nula, tendo propriedades fisicas iguais ou ate melhores que aquelas

obtidas pelo processo convencional de fusao.

A densifica!:ao pode tambem ser definida como uma mudan!:a geometrica, induzida pelo

decrescimo da energia livre de superficie, na qual, ha aproxima!:ao entre os centros de massa das

particulas, que constituem 0 compacto.

Os aerogeis de silica saD materiais com alta concentr~ao de poros, possuindo grande

quantidade de agua e de radicais organicos estruturais ou adsorvidos. Portanto, no tratamento termico

deve-se assegurar as suas elimina!:oes.

A densifica~ao de urn gel depende muito dos parametros relacionados com a sua prepara~ao,

uma vez que, varia~oes moleculares e estruturais introduzidas na rede, durante a fase de prepara~ao,

podem permanecer no material resultante. Por exemplo, propriedades tais como 0 ponto de fusao, a

viscosidade, a temperatura de transforma!:ao e a resistencia mecanica estao intimamente ligadas a



A elimina~ao da agua e dos grupos e radicais organicos, pode ser acompanhada atraves de

analises termicas, tais como analise termica diferencial (ATD), analise termica gravimetrica (ATG) e

calorimetria por varredura diferencial (DSC). Estas tecnicas saD muito importantes para determinar e

qualificar a elimina~ao dos compostos e radicais organicos e agua, uma vez que 0 ATD e DSC detectam

rea~oes que envolvem libera~ao ou absor~ao de calor, e 0 ATG mede a mudan~a de peso. Portanto,

utilizando as tres tecnicas, podemos identificar as rea~oes em que ha evapora~ao de alguns elementos,

ou simplesmente mudan\;a na estrutura.

A elimina~ao da agua livre ocorre em temperaturas entre 25-150°C e a agua ligada e os

compostos e radicais organicos entre 150 a 550°C, regioes em que se observa uma perda de peso.

Quando a hidrolise e incompleta uma grande quantidade de grupos Si(OR) nao hidrolizados fica em

equilibrio na estrutura solida. A nao elimina~ao destes radicais e dos grupos hidroxilas OR conduz

geralmente a urn produto final preto, carbonizado ou em forma de uma espuma.

o espumamento geralmente acontece quando 0 sistema sofre urn aquecimento muito rapido e e
provocado pelos gases presos no interior dos materiais que, em estagios avan~ados de sinteriza~ao,

produz pressao na sua estrutura.

o problema da carboniza~ao do material e de natureza mais complexa, podendo ser devido: a

uma insuficiencia de oxigenio no sistema antes que os radicais organicos tenham a chance de se queimar

e evaporar ou ao tipo da rea~ao termoquimica. No primeiro caso urn aerogel de silica pode se tomar

preto em torno de 400°C. Porem, se mantido entre 450 e 500°C, faixa onde a temperatura e

suficientemente alta para queimar os principais carbonaceos, mas ainda muito baixa para fechar os

poros, urn clareamento e observado. Este clareamento pode ser total, dependendo do tempo de

permanencia nesta temperatura.

o segundo caso e interessante, podendo em certas ocasioes, ser usado com certas vantagens.

Por exemplo, urn gel de silanol produzido da hidrolise de etil silicato, mantido a uma temperatura

entre 165 a 200°C por urn periodo longo, sofrera uma mudan~a qui mica de modo que ao ser tratado a

temperatura mais elevada ( 6000C ) sofrera uma carbonizal,;ao[56J.

Consequentemente os poros devem ser eliminados gradualmente, ou seja, 0 aquecimento nao pode ser

muito rapido e nem permanecer por urn periodo muito longo entre 165 e 200°C. Se a taxa de

aquecimento for rapida demais, alem do problema de espumamento os compostos organicos nao



o espumamento e a carboniza!<ao podem ser evitados diminuindo a velocidade de aquecimento,

fazendo oxida!<ao e ou clor~ao (Ver capitulo III).

A agua, mesmo em quantidades pequenas, e muitas vezes indesejada visto que a sua influencia

nas propriedades dos materiais vitreos e enorme[47]. Normalmente, urn vidro obtido pelo processo de

polimeriz~ao, quando nao e devidamente tratado, apresenta urn teor de hidroxilas em torno de 5000

ppm[47].

A elimina!<ao dos grupos organicos, segundo Voronkov et al[57] e realizada por elimina~ao de

Porem, outros autores[47] discordam e sugerem, para 0 caso do tetrametoxisilano, a re~ao

onde 0 monoxido e 0 dioxido de carbono, bem como a agua sao produtos volateis. Outros sugerem a

forma~ao de aldeidos liberados a 300oK[18]

Woignier[47] mostra que a curva de densifica~ao de aerogeis neutros se desloca, para

temperaturas mais altas, quando 0 teor de OR- decresce. 0 aerogel com urn teor de 3200 a 3000 (ppm)

de OR tern uma completa sinteriza~ao em 1150°C, enquanto que 0 aerogel com urn teor < 10 ppm de

OR sinteriza a 1350°C. E, Yovanovitch [58] registrou uma redu~ao de urn fator 3 da viscosidade de

vidros de silica com teor de 200 ppm de OR-, mostrando assim que a temperatura de densifica~ao total,

tambem esta relacionada com a viscosidade do meio, que por sua vez esta ligada ao teor de OR-.



QUiMICA DE SUPERFiCIE[5~1]

A quimica de superflcie e de grande interesse em diversas areas, por exemplo: catalises,

cromatografia, corrosao, etc. Segundo Iler[16) as propriedades dos silicatos de alta porosidade sao

altamente dependentes da quimica de superflcie da fase salida e envolvem varios fatores, tais como: a

morfologia da superflcie, a composi~ao quimica, 0 grau de oxida~ao da superflcie, etc ..

A alta area superficial dos materiais preparados pelo processo sol-gel pode prejudicar a

obten~ao de urn produto final. No caso de prepara~ao de vidros de altissima pureza, tais como por

exemplo, uma preforma de silica para fibras de comunica~ao, uma alta area superficial do gel e

problematica, uma vez que a superflcie geralmente e finalizada por grupos de hidroxilas que devem ser

eliminados durante a sinteriza~ao, 0 que nao e tao simples como sera visto posteriormente. Por outro

lado, uma alta area superficial e vantajosa por aumentar a reatividade de outras especies na fase solida

ou quando 0 material e usado como catalizador.

Neste capitulo, apresentamos resumidamente os conhecimentos atuais das propriedades flsico-

quimicas da superflcie dos geis de silicatos, dando enfase a defini~ao da superflcie a partir dos diversos

procedimentos de medidas da area superficial, da descri~ao dos grupos OR adsorvidos na superflcie, e

dos fenomenos de desidroxila~ao. A quimica de superflcie de outros oxidos tais como: A1203, Ti02,

NiAI203, Fe203/Si02 ' Fe203/ AI03, etc. e extensivamente descrita na literatura, em topicos de

catalises[62-72).

A defini~ao de uma superflcie depende do metodo de medida. Usualmente determina-se a

quantidade de atomo, de uma monocamada de urn adsorvente depositada na superflcie e cuja area de

sec~ao transversal atomica e conhecida. Neste caso a superflcie e definida por:

onde A e a superficie aparente (m2/g), m 0 numero de mol da monocamada por grama do solido

(mol/gsolid)' determinado experimentalmente, de urn adsorvente de area de sec~ao transversal u(m2) e

No 0 numero de Avogrado. A determina~ao da area e realizada geralmente pela adsor~ao de nitrogenio

a 77QK e e denominado de metodo BET (Brunauer, Emmett e Teller).



term os de geometria fractal[13,29l. A massa fractal e diferenciada da massa convencional (objeto

Eudidiano) pelo fato que a massa (m) do objeto fractal aumenta com 0 raio (r) de acordo com:

onde dr < 3 e a dimensao fractal do objeto (de = 3 para urn objeto Eudidiano). Assim a sua

densidade decresce com rdr3quando 0 volume do objeto cresce.

Estas dimensoes fractais sao determinadas atraves de varias tecnicas tais como 0 espalhamento

de raio- X ou neutrons a baixo angulo, medidas BET[236letc.

Segundo Farin et al[73l, a definic;;aoda area superficial de acordo com a equac;;ao (11) e valida

somente para uma superficie plana onde, quando u e reduzido por urn fator dois, necessitamos do dobro

do numero de moles de moleculas para formar a monocamada, deixando assim, 0 valor da area

superficial inalterada. Porem para materiais descritos como fractais de massa ou de superficie tais como

os geis de silica, ressalta-se que no caso de fractal de massa, nao existe nenhuma diferenc;;a entre a

superficie e 0 interior do material, e a dimensao fractal da superricie, ds' e igual a dimensao fractal de

massa dr. No caso de materiais com superricie irregular (superricie fractalmente rugosa), a acessibilidade

de adsorc;;ao de moleculas na superricie e reduzida, e a relac;;aoapropriada para descrever a adsorc;;ao

risica e[73l:

A equac;;ao (14) providencia uma medida quantitativa da acessibilidade de adsorc;;ao da

superficie, a qual decresce quando ds aumenta. Conseqiientemente, a area da superricie aparente

normalizada a area de superricie do nitrogenio decresce com 0 aumento de u (para ~ > 2), de acordo

com[73l:



onde Aad e a area de superficie aparente medida com moleculas adsorvidas de area de secl;ao

transversal (jad'

A equal;ao (15) e particularmente util para estimar a superflcie coberta de grupos de hidroxidos

e alcoxidos. Como a molecula de agua tern uma secl;ao transversal menor do que a do nitrogenio, 0 seu

uso daria uma definil;ao mais precisa da superflcie porosa dos geis. 0 comportamento da adsorl;ao da

agua atraves de sua isoterma de adsorl;ao em silicatos porosos foi estudada por Belyakova at al[76] e

recentemente Gallegos et al(77] propuseram urn metodo de medida de area de superflcie que utiliza a

varial;ao do tempo de relaxal;ao spin-rede do proton da agua localizada na proximidade da superflcie e

da agua liquida. Porem, e experimentalmente diflcil de se medir uma monocamada de agua adsorvida,

ja que, a superflcie deve ser totalmente hidroxilada e que a area da secl;ao transversal da agua nao e

bem definida[75J.

ill.2 - Ana.Iise dos Grupos OB e B20 Adsorvidos 80bre uma Superricie

o estudo do comportamento da adsorl;iio do grupo OH sobre uma superficie e de grande

interesse, uma vez que a reatividade da superflcie esta diretamente ligada a sua adsorl;iio. Os principais

tipos de silanois, que podem existir na superflcie de silicatos estao esquematizadas na figura 6 e sao:

vicinal, gemeos (ligados) e isolado.

Urn silanol "isolado" e urn grupo OH cujo hidrogenio niio esta ligado, localizado no sitio Q3 do

silici04; a distancia minima O-H----O, com os silanois vizinhos, tern urn valor de aproximadamente

0.33nm superior ao valor da distancia de contato 0--0 de Van der Waals para atomos de oxigenio niio

ligados(78]. Esta distancia e suficientemente grande para que niio haja ligal;iio entre os hidrogenios. Sua

existencia e normalmente estabelecida em espectroscopia vibracional IV ou Raman com a presenl;a de

uma banda estreita em 3750 cm-I. 0 silanoJ "vicinal" consiste em grupos de hidroxidos localizados em

sitios Q3 vizinhos, e para os quais a distancia O-H----O, e aproximadamente 0.02nm menor que a de

contato de Van der Waals, de tal maneira a permitir a ligal;iio dos hidrogenios. Esta ligal;iio do

hidrogenio introduz uma redul;iio na frequencia de estiramento de vibral;iio O-H , cuja magnitude

depende da forl;a de interal;iio do hidrogenio, e conseqiientemente, da distancia O-H----O. Os silanois

"gemeos" sao definidos como sendo dois grupos OH localizados em urn sitio Q2 do silicio. Estes grupos

de silanois foram identificados e discutidos por Bunker et al[79] e Hoffman et al[80] atraves da

espectrocopia de alta resolul;iio de IV.

Atraves do estudo de MAS NMR, (rotal;iio da amostra em torno de angulo magico, para anular

as interal;oes anisotropica (por exemplo momento dipolar, quadripolar etc.). Fyfe et al(8I]

4A terminologia Qn, indica 0 numero n de ponte de oxigenio (-OSi) ligado ao silicio central (n

varia de 0 a 4).



determinaram que as razoes Q4: Q3: Q2 para 0 sitio de silicio de uma silica gel comercial Fisher S-157,

sao: 8.8: 5.7: 1. Eles mostraram tambem, que as rea~oes dos geis de silica com trimetilclorosilano e

dimetilclorosilano, causam uma redu~ao na intensidade de ressonancia dos grupos Q2 e Q3.
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Kiselev[82] em 1936 sugeriu que a superficie ativa dos geis de silica fosse coberta por grupos de

OH, e Carmen[83] em 1940 reconheceu que a agua pode hidrolizar a superficie de silicatos e criar grupos

silanois. Numerosos autores, tais como Iler[16], Kiselev[84], Barby[85], Okkerse[86], Hair[87] e Boehm [88]

publicaram extensas revisoes das propriedades de diferentes superficies solidas (incluindo a silica)

recobertas com grupos OH.

A superficie de urn silicato amorfo pode ser visualizada como sendo 0 truncamento de uma rede

randonica, composta de aneis de siloxanos, contendo em media 6 atomos de silicio por anel, onde os

aneis abertos criados na superficie sao terminados por grupos OH (figura 7).

Em adi~ao ao tamanho e ao grau de abertura dos aneis, e ao numero de OH por sitio da

superficie, 0 grau de liga~ao dos hidrogenios da superficie depende da curvatura da mesma (figura 8).

Urn raio de curvatura positivo aumenta a distancia O-H---O dos sitios vizinhos, reduzindo 0 grau de

liga~ao dos hidrogenios adsorvidos e facilitando assim a desidroxila~ao. Isto ocone, por exemplo,

quando a materia e formada de pequenas particulas. Uma curvatura de raio negativo, devido a

presen~a de pequenos poros interligados com pesco~os, reduz a distancia O-H---O do grupo hidroxilo

vizinho, tornando assim 0 hidrogenio mais ligado e dificultando a desidroxila~ao.

A curvatura da superficie do gel depende da sintese e das condi~oes de envelhecimento dos

mesmos. Em geral, geis coloidais formados de pequenas particulas sao caracterizados por raios de

curvaturas pequenas e positivas. Elas contem menos hidrogenios ligados a grupos silanois que geis



polimericos, que con tern microporos com curvaturas extremamente negativas[89]. Estas superficies com

grupos hidroxilos sao sitios onde ocorrem a adsor~ao fisica de agua e outra moleculas polares.

Figura 7 - Representa~ao esquematica da superflcie da silica amorfa composta de anelS abertos

(terminados com grupos OH) e fechados com diversos tamanhos[59].

H H H H000000

Figura 8 - Efeito da curvatura da superficie sobre 0 grau de liga~ao do hidrogenio[90]. A - ralO de

curvatura positiva, B - superficie plana, C - raio de curvatura negativa.

Recentemente Zhuravlev[91] utilizando 0 metodo de substitui~ao de deuterio[92] que permite

identificar os OH de superflcie e estrutural, encontrou uma media de 4,9 OH de superflcie por nm2 em

cern amostras de diferentes silicatos e geis, com area superflcial (BET) variando de 9.5 a 950 m2jg

(figura 9). A estreita distribui~ao de valores de OH cobrindo a superflcie sugere que 0 recobrimento da

superflcie pelos grupos OH seja independente da condi~ao de sintese da silica amorfa, isto e, nao existe



nenhum efeito visivel da área superficial, do tipo de poros da distribuição do tamanho de poros, da

envoltura do esqueleto da Si02 subjacente e da densidade das particulas que a constitui.
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Figura 9 - Grupos OH sobre a superricie em função da área superficial, obtida pelo método BET, em

cem diferentes amostras de silica amorfa: a) géis de silica obtidos pela neutralização ácida de silicato de

sódio, b) géis de silica obtidos pelo método ácido seguido de um tratamento hidrotérmico, c) géis de

silica obtidos por hidrólise de TEOS, d) géis de silica obtidos pelo método de substituição de ions de

sóis alcalinos ou acidicos, e) géis preparados a partir de aerosil, f) vidros porosos, obtidos pela

lixiviação5 de vidros de borosilicatos, g) silica gel comercial rehidroxilado, h) silica gel especial

rehidroxilado, i) vidros porosos rehidroxilados[91]

o tipo de grupos OH adsorvidos na superricie da silica amorfa, tem sido investigado por

diversos grupos. Armistead et ai [93]mostraram que dos 4.6 OH/nm2 encontrados, 1.4 OH/nm2 são de

grupos isolados, enquanto que os 3.2 OH/nm2 restante são correspondentes a sitios que tem hidrogênios

mutuamente ligados. Mostraram também que suas amostras continham um adicional de 1.6 OH/nm2

correspondentes a grupos silanóis internos, removidos sob aquecimento de maneira irreversivel. Boehm

[88] verificou que existe no minimo dois diferentes tipos de sitio de hidrogênio ligado, identificados pelas

bandas IV caracterizadas a 3520 e 3660 cm-1, que correspondem a uma ligação forte e fraca do

hidrogênio respectivamente. Wood et al[95] observaram que a remoção sob vácuo em temperatura

ambiente da água adsorvida em ar (figura 10), essencialmente elimina a banda localizada a 5292cm-1

50peração quimica que por meio de lavagem dissolve os sais contidos em sertas substância



atribuida a hidrogenio ligado a agua, e causa 0 aparecimento de uma banda relativamente estreita em

7342cm-1 e uma outra a 4560cm-1 atribuidas a OH isolados (livres). As bandas em 7194 e 4545cm-1,

atribuidas a hidrogenios de silanois ligados a superflcie, sofreram uma redu~ao de intensidade com 0

tratamento a vacuo. Deste estudo conclui-se que os hidrogenios dos silanois isolados ligados a silanois

de superflcie servem como sitios de adsor~ao de agua molecular.
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Figura 10. - Espectro de absor~ao no infravermelho proximo, de uma silica gel eqllilibrada com ar em

temperatura ambiente (curva cheia) e apos ser submetida a vacuo (linha pontilhada)[95]

Em superficie parcialmente hidroxilada Hertl and Hair[96] interpretaram a isoterma de

adsor~ao da agua adsorvida sobre pares separados de silanois vicinais ligados por hidrogenios criados

por uma trimetisila~ao parcial da superflcie da silica, como sendo 0 resultado de tres estagios distintos

(figura 11). No primeiro estagio urn par OH adsorve uma unica molecula de agua, no segundo, duas e

no terceiro, tres moleculas sao adsorvidas.



Figura 11 - Esquematizac;;ao dos tres estagios de adsorc;;ao da agua por uma superricie de silica

parcial men te hidroxilada [96].

Vma alta area superficial, combinada com uma cobertura media de 4.9 OH/nm2 e com a

adsorc;;ao adicional da agua, resulta em uma quantidade muito grande de (OH + H20) ligado a
superricie de urn gel poroso em equilibrio com 0 ar. Por exemplo, urn gel de silica de area superficial

BET de 900m2/g, tendo somente OH ligados quimicamente, contern 6.7% em peso de H20 (calculado

como 2SiOH --+ Si - °-Si + H20) susceptivel de ser elirninada por desidroxilac;;ao.

Esta quantidade de OH e problematica quando se quer preparar vidros at raves do processo sol-

gel, uma vez que da no produto final urn conteudo de ::::::500pprn de OH. Alem disto a sinterizac;;ao via

fluxo viscoso pode oconer antes da desidroxilac;;ao estar completa, levando a urn espumamento do gel

no estagio final de sinterizac;;ao.

A desidroxilac;;ao da superficie pode ser realizada at raves de tratamento termico, a vacuo ou

quimico, independentes ou conjuntamente. A desidroxilac;;ao termica conta com uma reac;;ao de

condensac;;ao (figura 12) e nao leva 0 conteudo de OH a nivel de ppm. Segundo as experiencias de

Elmer[97] os grupos silanois retidos ern vidros porosos nao sao completamente removidos por meio de



aquecimento, mesmo em altas temperaturas onde 0 vidro se consolida. Iler[l6] mostrou que na

desidroxila~ao tE~rmica de uma superflcie, primeiramente ha a remo~ao da agua fisicamente adsorvida,

em baixa temperatura, seguido da remo~ao progressiva das hidroxilas fracamente e fortemente ligadas

por pontes de hidrogenio e, finalmente das hidroxilas isoladas.
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No caso dos aerogeis de silica, a desidrata~ao com simples degasifica~ao sob vacuo em altas

temperaturas reduz mas nao elimina total mente os grupos OH-.

o metodo mais eficiente de desidratar os vidros porosos e 0 procedimento quImico, que consiste

na substitui~ao do grupo OH por urn outro atomo (sendo mais usados os halogenios) antes da

consolida~ao da estrutura. Em muitos trabalhos[87,98] tem-se usado gases como CCI4, COCI2, Cl2 ou

HCI, sendo que 0 CCI4[99] mostrou ser 0 mais eficiente. A rea~ao do tetracloreto de carbono com os

grupos silanois de acordo com Shimizu et al.[42] e:

B CI CI
== Si - OB + Cl4 ~ -Si == 01 """+ )CI( ~ - Si _ CI + BCI + COCl2 (16)

CI CI

onde HCI e COCl2 sao produtos gasosos. Por outro lado, a liga~ao Si - CI e fraca e instavel e que bra

quando colocada em presen~a de OH. Portanto a densifica~ao deve ser efetuada sem que 0 material seja

retirado da atmosfera seca. Na tabela 1 sao mostradas algumas rea~6es dos compostos de CI e F, que

tern como resultado final a liga~ao Si-halogenio (CI e F). Tanto a desidroxila~ao termica como a

quimica tern sido largamente investigada. (ver Brinker et. al[59]).

Em adi<;ao a adsor~ao flsica que altera as caracteristicas das superficies, temos as rea<;6es de

condensa<;ao envolvendo grupos OH na superficie que produz uma distribui<;ao de aneis ciclicos sobre a

superficie desidroxilada. Investiga<;6es das reatividades das superficies feitas por Morrow e

Cody [104-106] , Bunker et al[107-l09] e Brinker et al[llO,lll] mostram que a cinetica das rea~6es de

dissocia<;ao quimica (figura 13) sao significativamente afetadas pelo tamanho dos aneis, isto e 0 numero

de liga~6es Si-O do anel.



TABELA 1 R - l' 1° - S" h 1 --. [1698100-103]- ea~oes que lormam a 19a~ao 1- a ogemo ' ,

SisOH + NH.IF = SisF + NH3 + H20

SisOH +"HF = SisF + H20
2SisOH + 2S0Clz = 2SisCI + 2HCI + 2S0

2Si,( Hit 2CI2 = 2SisCI + 2HCI + 02
2SisOH + CCI4 = 2SisCI + CO2 + 2HCI
Si/)H + SiCI4 = SisCI + Si oxicloreto
Si,OIl + SiCl4 = SisOSiCI1 + Hel

2Sis()H + SiCl4 = Sis -() ("' + 2H("" /Si
/ "Si,-O Cl

1~()' c
Si,OH + CCI.t >': SiCI + COCI2 + HCI

A desidroxila~ao torna a superficie progressivamente mais hidrof6bica reduzindo a adsor~ao

risica de moleculas capaz de se ligar ao hidrogenio. Estas rea~oes unidas a alta area superficial dos geis,

sao muito importantes para modificar a composi~ao superficial de materiais porosos e,

consequentemente aquelas dos vidros obtidos pelo processo sol-gel ap6s colapso dos poros[59], e nas

areas de cromatografia, catalises [16], etc.
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A desidroxila~ao altera assim drasticamente as propriedades risicas e quimicas da superricie,

que torna-se mais hidrof6bica e apresenta aneis com diferentes tamanhos. 0 processo de rehidrata~ao de

superricie desidroxilada envolve adsor~ao risica seguida pela adsor~ao quimica dissociativa (figura 13).



Este fenfuneno parece estar localizado em sitios acidos de deforma~ao da superflcie composta de 2 ou 3

aneis, e entao se estende as area adjacentes. Conseqiientemente a adsor~ao da agua ocone de

preferencia, nos silanois formados pela hidrolise destes aneis, e entao se estende numa taxa muito

menor nas regioes restante da superfide rehidratada. As superficies contendo grupos hidroxilos (OH)

sao portanto as regioes onde ocone a adsor~ao fisica de moleculas polares, (por exemplo agua). Numa

superficie completamente hidroxilada, as moleculas de agua cobrem primeiramente todos os silanois

acessiveis, isolados e ligados a hidrogenios. Porem antes de compietar uma monocamada, a forma~ao de

agrupamento de hidrogenios (da molecula H20) ligados tern sido observada[112], seguida pela

condens~ao de multicamada. Medidas de analise termica diferencial (DSC), relaxa~ao dieletrica (DRS)

e ressonancia magnetica nuclear (NMR) tern mostrado que a por~ao da agua adsorvida diretamente e

proxima da superficie (agua ligada) nao possui transi~ao de congelamento ou fusao, mas persiste movel

por difusao e que a fra~ao restante (agua supostamente livre), apresenta urn ponto de congelamento

inferior a zero grau (T c < O°C). Como a forma dos poros nao e bem definida, fica sem sentido a

defini~ao da espessura verdadeira de camada de agua ligada. E como prova disto, 0 valor da

monocamada de cobertura de agua encontrada pelos autores difere muito. Isto reflete a dificuldade de

caracteriza~ao do estado de desidroxila~ao da superficie e na determina~ao coneta da area da sec~ao

transversal da molecula H20. Uma revisao mais detalhada deste fenonemo e vista na referenda [59].



A textura de urn solido e definida pela disposi~ao e dimensoes relativas dos diferentes

elementos constituintes. No caso de materiais porosos ela depende fundamentalmente da morfologia das

particulas e sua determina~ao envolve normal mente a determina~ao da area espedfica, densidade,

volume de poros, distribui~ao de tamanho e forma de poros e particulas. Estes parametros sao de

fundamental importancia no estudo e compreensiio da maioria dos processos cenimicos: secagem,

pirolise, conformal,(ao, sinteriza~ao, etc.

Existem diversas tecnicas para determinar estes parametros[l13-1171, porem a melhor maneira

de obter a area superficial total, volume, distribuil,(iio e forma de poros de sistemas porosos e atraves do

metodo de adsorl,(ao gasosa. Esta adsorl,(ao, dependendo da forl,(ade intera~ao entre as moleculas do gas

ou vapor adsorvido e a superflcie solida, e dividida em duas categorias; a) a adsor~ao quimica ou

quimisor~ao, envolve grandes interal,;oes com potenciais associados a ligal,;oes quimicas, 0 que faz 0

processo irreversivel. Neste caso, uma alta temperatura sob evacual,(ao se faz necessario para uma

remo~ao parcial do gas adsorvido, b) a adsorl,(ao flsica ou adsor~ao reversivel, (frequentemente chamada

de adsor~ao de Van der Waals) e 0 resultado de uma interal,(iio relativamente fraca. Esta adsorl,(ao tern

as seguintes caracteristicas[118,1191:

1) e acompanhada por urn calor de adsorl,(ao sem mudan~as destrutivas da superflcie solida durante 0

processo de adsor<;ao.

2) a superficie pode ser coberta por mais de uma camada de adsorvente, permit indo assim a medida do t

volume dos poros.

3) A adsorl,(ao flsica nao ocorre em temperaturas elevadas.

4) Desde que 0 processo de adsorl,(ao nao envolva energia de atival,(ao como na absorl,(ao quimica, ele

pode ser rapidamente concluido, exceto quando os poros sao muito pequenos, os quais dificultam a

difusao das moleculas.

5) 0 processo e reversivel, permitindo 0 estudo do fenomeno de desorl,(ao.

6) Fisicamente as moleculas adsorvidas estao livres para cobrir toda a superflcie, podendo ser utilizadas

para calcular a area superficial do material.



Existem diversos tratamentos teoricos para 0 calculo da area atraves da adsor~ao gasosa, entre

os quais, os mais importantes sao os tratamento de Langmuir e de BET (Brunauer, Emmett e

Teller)[120l.

Assumindo como conceito basico que as for~as ativas na condensa~ao sao as responsaveis pela

energia de liga~ao na adsor~ao de multicamada, Brunauer, Emmett e Teller mostraram que a expressao

matematica que descreve esta adsor~ao de moleculas na superflcie e:

onde Va e 0 volume do gas adsorvido em pressao P, Psea pressao de satura~ao do gas adsorvente, Vm

o volume do gas adsorvido quando a superflcie esta totalmente coberta por uma monocamada de

moleculas e C uma constante dada por:

onde EI e 0 calor de adsor~ao da primeira camada adsorvida, e E2 0 calor de liquef~ao do gas

adsorvente, R a constante dos gases eTa temperatura ( em graus Kelvin ).

Numa montagem experimental, figura 14, para medida de area superficial, a quantidade de gas

em qualquer parte do sistema e uma fun~ao de PV IT . 0 gas e admitido em quantidades incrementais. '/ -,

Primeiramente 0 gas e distribuido na tubula~ao do sistema de volume Vde temperatura Td ' onde sua

pressao PI e medida. Entao, a valvula de comunica~ao e aberta e 0 gas se expande no novo espa~o, e

uma nova pressao de equilibrio P2 e estabelecida. Agora 0 gas fica parcialmente distribuido na

tubula~ao do aparelho a temperatura deste na intersec~ao da tubula~ao principal e porta amostra, a

uma temperatura intermediaria Ti j no espa~o nao ocupado pela amostra e parcialmente adsorvido pela

mesma, a uma temperatura Ts, em geral a do nitrogenio liquido. Urn balan~o para est a redistribui~ao e

dado pela equa~ao.

PiVd _ P2Vd + P2Vs + P2Vi + 760Va
Td - Td Ts Ti 273

onde Vs , Vi e Va sao respectivamente 0 volume do espa~o livre sobre a amostra (volume morto), 0

volume da tubula~ao de interconexao e 0 volume de gas removido pela adsos~ao com 0 adsorvido em

condi~oes pad roes (760mmHg). Quando 0 processo e repetido uma segunda vez, a pressao P2 que foi a

pressao final anterior torna-se a base, ou a pressao de equilibrio Pe para 0 passo seguinte. Incluindo-se



uma corre~ao devido ao comportamento nao ideal do nitrogenio gasoso a baixa temperatura6 e,

dividindo a equa~ao pela massa da amostra e rearranjando a equa~ao obtem-se:

Va = 273 {Vd ( p. _P2) _ (vs + Vi) (p. _P2) _ Vs a (p? _p2)l
WS 760Ws Td 1 Ts Ti 1 Td 1 2 1

Construindo-se urn gra.fico de P2/(V ( Ps - P2 )} onde V = 'E ~: versus P2/Ps (chamado de

transformada BET ) a area superficial espedfica da amostra S.• em m2/g e calculada na regiao linear (

0.05 < P2/Ps < 0.35 ) atraves das expressoes:

Sw = VArN

V
Pa= _1_ +.x..

Vmb Vm

onde Vrn, e 0 volume do gas necessario para formar uma monocamada, (J' a area de uma (mica

molecula de gas, N 0 numero de Avogadro, M 0 volume molar do gas, Va 0 volume do gas adsorvido a
pressao P e burna constante. Rearranjando estas equa~oes obtem-se:

Sw =. te - 4.35. Ii _ (m2/g)
In ~+InC n~

6A corre~ao devido ao comportamento nao ideal do nitrogenio gasoso a baixa temperatura, foi

feita multiplicando 0 volume Vs por ( 1 - aP ), onde ex vale 6.6xlO-5mmHg a temperatura de

nitrogenio liquido.



Figura 14 - Esquema simplificado do aparelho instrumental. 1) medidor de pressao, 2) tubulac;ao do

sistema (volume Vd e temperatura Td) 3) vacuo, 4) Helio, 5) Nitrogenio, 6) tubulac;ao inteyediaria (

volump Vi e temperatura Ti) 7) porta amostra, 8) amostra a temperatura Ts 9) volume morto (Vs)

Assim como no caso da area superficial, existem diversas tecnicas e teorias de medidas de

poros[113-119,121].Porem, concentraremos nos metodos de adsorc;ao e desorc;ao de gases e porosimetria

de mercurio, que foram os metodos utilizados em nossas medidas.

Ao analisar uma estrutura porosa, at raves da adsorc;ao de urn gas, e conveniente classificar os

poros de acordo com os seus tamanhos. Segundo Dubinin[233] os poros estao classificados como:

1) microporos, quando os poros tern raio < 15 A
2) mesoporos, quando os poros tern raios entre 15 e 500 A



Na analise de estrutura utilizando adsorc;ao de gas nitrogenio 0 metodo se restringe a poros de

raios entre 15 e 1000 A. No entanto, com urn tratamento especial nas equac;oes e possivel determinar a

l' d"b . - d d' 15 A [113121]lorma e a lstn mc;ao os poros e ralO menores que '.

De acordo com Brunauer et al[122] a adsorc;ao de gas, a uma temperatura constante, numa

superflcie solida obedece a urn dos cinco possiveis tipos de isotermas ( figura 15 ).

Tipo I: - este tipo de isoterma ocorre quando a adsorc;ao e limitada a poucas camadas

moleculares. Ela e encontrada em sistemas microporosos, onde os poros pouco excedem 0 diametro

molecular do adsorvente (no caso de uma adsorc;ao flsica), ou em sistemas que deixam de adsorver 0

gas (adsor~ao quimica[123]) a uma pressao relativa P2/Ps « 1.

Tipo II: - est a isoterma e 0 tipo mais comum encontrada em medidas de adsorc;ao e ocorre em

sistema nao poroso ou com poros cujos diametros saD superiores aos microporos. 0 ponto de inflexao ou

joelho da isoterma corresponde a ocorrencia da formac;ao da primeira camada adsorvida.

Tipo III - ocorre quando 0 calor de adsor~ao e menor que 0 calor de liquefac;ao do adsorvente.

Assim, a adsor~ao adicional e facilitada devido a interac;ao do adsorvente com a camada adsorvida ser

maior que a interac;ao com a superficie adsorvedora.

Tipo V - ocorre em materiais possuindo uma distribuic;ao de pOlO de 15 a 1000 A com

interac;ao muito fraca entre adsorvente e adsorvedor com potenciais similares a isoterma do tipo III.

Langmuir [124]descreveu a isoterma do tipo I usando a aproximac;ao cinetica e a suposic;ao de

que a adsorc;ao era limitada a uma monocamada. Brunauer. Emmett and Teller desenvolveram mais

tarde uma teoria mais geral (teoria BET), supondo que as moleculas adsorvidas acima da primeira

camada ficam em equilibrio dinamico com 0 gas ou vapor[113,125].

Quando 0 peso (W) e graficado em func;ao da pressao relativa (P2/Ps) para ambos processos

de adsorc;ao e desorc;ao, uma histerese e encontrada (figura 16).

Diversas teorias foram formuladas para explicar a diferenc;a entre 0 estado do adsorvente

durante a adsorc;ao e desorc;ao.

Zsigmondy[126] postulou que a histerese e causada pela diferenc;a do angulo de contato na

adsorc;ao e desorC;ao.

McBain[127] assumiu que a histerese seja devida a poros com pescoc;o (na forma de garrafa),

on de a parte interna destes poros na adsorC;ao e preenchida a uma pressao relativamente alta. Porem na

desorc;ao 0 gas nao e eliminado antes que a parte estreita (pescoc;o) do pOlO esteja vazia, 0 que acontece



Cohan(128) assumiu que a condensa"ao ocorrida para preencher as paredes internas dos poros

(por exemplo poros de forma cilindrica) dariam meniscos cilindricos, enquanto que na evapora"B.o

ocorreriam meniscos na forma esferica, uma vez que os poros estao todos preenchidos.

Figura 15 - Isotermas de adsor"ao classificadas por Brunauer et al(122). W e 0 peso do gas adsorvido,

P2/Ps a pressao relativa e Ps a pressao de satura"ao.

Boer(131) relacionou cada tipo de histerese com a forma de poros, como seguem:



Tipo D - poros conicos, podendo ser na forma de cunha, mas com urn pescoc;o est rei to em uma

das extremidades, ou ambas abertas.

Porem as histereses tipo BeD sao estranhas por mostrarem uma desorc;ao superior a adsorc;ao.

Para evitar esta incompatibilidade foi sugerido pela IUPAC (Internacional Union of Pure and Applied

Chemistry) uma nova classificac;ao destas histereses como mostra a figura 17. Para evitar comfusao

com a classificac;ao de Boer acima os tipos caracteristicos sao agora designados por H1, H2, H3 e H4

(ver Gregg e Sing[256)).

Para calcular 0 volume total de poros e necessario medir 0 volume total do adsorvente a uma

pressao relativa acima do ponto onde a histerese se fecha, ou seja P/Po ~ 1 [133), e para isto,

utilizamos urn Analzador de Adsorc;ao Fisica da Micromeritic modelo AccuSorb 2100E.



Figura 17 - Histerese de adsor~ao e desor~ao de gas em fun~ao da pressao relativa P2/P s' segundo a

IUPAC (Internacional Union of Pure and Applied Chemistry)

A intrusao de mercurio e tambem uma tecnica bastante empregada na caracterizac;ao flsica de

materiais, fornecendo informac;oes sobre a distribuic;ao volumetrica de poros com dimensoes entre

150flm e 3nm. 0 modelo empregado nos calculos considera poros com geometria cilindrica 0 que,

segundo alguns autores[135,1361, compromete a confiabilidade dos resultados quando as dimensoes sao

inferiores a 10nm. Os resultados obtidos principalmente a area superficial, dependem fortemente da

pressao maxima de intrusao permitida pelo equipamento.

A porosimetria de mer curio e uma tecnica baseada na lei da capilaridade que govern a a

penetrac;ao de urn liquido nos poros[1131. No caso de liquidos que nao molham, como mercurio, e poros

cilindricos, a lei e expressa pela equac;ao de Washburn[2341;

D = - (~~-Ycos e

Onde D e 0 diametro do poro, P a pressao aplicada, -y a tensao superficial e (J 0 angulo de contato. 0

volume V do mercurio que penetrou nos poros da amostra e determinado diretamente da pressao P

aplicada. As informac;oes P-V servem unicamente para a caracteriza~ao das estruturas dos poros.

Nos materiais reais os poros raramente saD cilindricos, e a equac;ao 24 representa urn modelo

especial. Entretanto 0 modelo e muito usado, embora, nao represente bem os poros dos materiais reais.

A tensao superficial do mercurio varia com a sua pureza e 0 valor recomendado e de

485dynes/cm. 0 angulo de contato entre 0 mercurio e 0 solido contendo poros varia com a composic;ao

do material. Na ausencia de uma especifica~ao 0 valor recomendado e de 130°.



a equa!<ao acima, mas sempre indicando poros com diametros malOres que durante a intrusao do

mesmo. Tambem e comum observar a permanencia de Hg nos poros apos 0 procedimento de extr~ao.

o primeiro fenomeno, e usualmente atribuido a urn menor angulo de contato durante a extra!tao. 0

segundo e provavelmente devido a irregularidades dos poros tais como, poros com pesco!<os ou em

forma de garrafas. Estes fenomen os fazem aparecer uma histerese na cur va P-V.

Atraves da porosimetria de mer curio e possivel tambem determinar varios parametros tais

como, densidades, volumes dos poros, diametros dos poros, a area da superficie dos poros,

etc[113,134,237].

c) - Medidas de Densidade

No caso de material poroso, a evolu!<ao da densidade (massa volumetrica) e urn problema

delicado, uma vez que e bastante complicado determinar 0 volume verdadeiro ocupado pela massa.

Dependendo do metodo usado para determinar a densidade, podemos ter uma densidade verdadeira,

chamada de densidade da matriz, p, ou uma densidade incorreta, chamada de densidade aparente, Pa'

Entre as diversas tecnicas existentes na determina!<iio destas densidades foram utilizadas duas: 1)

picnometria de mercurio e 2) picnometria de helio.

No caso (1), adaptando-se uma pipeta graduada, onde 0 volume da amostra e determinado

pela diferen!<a entre 0 volume inicial do mercurio e 0 volume final, amostra e mercurio (figura 18).

Assim consegue-se facilmente obter a densidade aparente (pa) dos aerogeis. Estas densidades foram

tambem determinadas utilizando urn porosimetro de mercurio da Micromeritics modelo 9320 Vl,OO

com pressiio maxima de intrusiio de 30.000 psi

No caso (2), determinamos a densidade da matriz (p) dos aerogeis, usando urn Picnometro

Multivolume da MICROMERITICS, Modelo 1305. 0 principio da medida consiste em determinar 0

volume dos poros acessivel ao atomo de He. Em raziio deste ser inerte e possuir atom os pequenos, 0 gas

penetra na maioria dos poros. Urn diagrama simplificado e mostrado na figura 19.

Assume-se que am bas camaras (VCELL e VEXP) estejam em temperatura e pressao ambiente

(Pa eTa) respectivamente, e que a valvula esteja fechada. Entiio a camara da amostra (VCELL) e

submetida a uma pressiio PI , logo as equa!<6esde balan!<o em VCELL e VEXP sao dadas por:

onde ne e 0 numero de moles do gas na camara da amostra, R a constante dos gases, Ta a

temperatura ambiente e Hee 0 numero de moles do gas no volume de expansiio.



Quando a valvula e aberta, a pressiio cai a urn valor interrnediario P2 e a equa~iio de balan~o

torna-se:

VSAMP = VCELL _ VEXP
PI _ 1
P2

---.-- recipientu
para amostra

.- capilar com
gradua<;ao

--.-- reservat6rio
de ar e mercuric
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d - Espalhamento de Raio-X a Baixo Angulo ( SAXS )[137 - 140]

A difra\;ao de raio-x a baixo cingulo ocorre nas reparti\;oes eletronicas presentes nas

heterogeneidades dos materiais desordenados e cujos aglomerados sao de 10 a 1000 A. No caso de uma

estrutura autossimilar a intensidade espalhada esta diretamente ligada a dimensao fractal.

Os parametros estruturais acessiveis pelo metodo de SAXS sao:

1) Dimensao fractal do material.

2) Raio de correla\;ao, isto e, a dimensao a partir da qual a estrutura deve ser homog€mea.

3) Raio de giro, que da informa\;oes sobre 0 tamanho das particulas ( poros ou solidos ), determinado

na regiao de Guinier.

4) Fra\;ao de volume das fases, se a superflcie especifica ( S ) e a densidade aparente ( pa) do material

e conhecida [141,142]



d lh :. 'd I'd d [143144]vetor e espa amento no esp~o reciproco, cUJomo u 0 e a 0 por ' :

onde () e 0 cingulo de espalhamento e ~ 0 comprimento de onda da radia<;ao incidente. Num gratico log

I(q) versus log q (figura 20) distingue-se cinco regimes: 1) regime de Bragg, 2) regime de Porod, 3)

regime de Massa, 4) regime de Guinier e 5) regime limite.

Para urn sistema composto de N particulas identicas (sistema monodispersa) de densidade

constante P, e volume v, mergulhadas em urn meio de raio R, densidade eletronica Po' na regiao de

pequenos cingulos, (qR « 1), chamada de regiao de Guinier, a intensidade de espalhamento I(Q) e

devida unicamente ao contraste eletronico p - Po' uma vez que 0 espalhamento entre paticulas e
desprezivel (figura 20). Nesta condi<;ao, a intensidade de espalhamento I(q) e dada pela lei de

Guinier[137]:

onde < Rg > representa 0 tamanhos das particulas espalhadoras, quando se trata de urn sistema

diluido de particulas e 0 raio medio de correla<;ao ou raio de giro medio das heterogeneidades da

densidade eletronica no caso de poros ou particulas concentrados.

Para urn material poroso, 0 comprimento de correla<;ao ~ (isto e, 0 comprimento alem do qual

o material nao e mais autossimilar, mas aparece como homogeneo) corresponde grosseiramente ao

tamanho medio dos poros. 0 valor de ~ e dado pela regiao plana (regime limite) obtida para q inferior

aos da regiao de Guinier, qR«1 (figura 20) em I(q). Quando os poros do material sao muito gran des

a regiao de Guinier e a regiao limite nao podem ser observadas usando aparatos de raio-X.

Para valores de q mais elevados a intensidade de difusao depende dos detalhes das estruturas

das particulas difusoras; a lei de Guinier nao e mais valida, ja que a influencia dos espalhamentos

interparticulas nao pode ser mais desprezada. Entao, e necessario separar os efeitos da estrutura e os

efeitos das particulas. Temos entao os dominios de Fractal e de Porod. No dominio fractal podemos

identificar dois tipos de fractais; fractal de massa e 0 fractal de superf'icie.



Figura 20 - Esquema de uma cur va de espalhamento de raio-X a baixo angulo para uma solw:;iio de

agregados coloidais. R e r siio os comprimentos de correla~iio dos agregados e das particulas primarias

respectivamete, e be urn comprimento em escala atomica[29,145].

Para a maior parte dos objetos fractais, 0 regime de autossimilaridade e observado somente no

dominio de uma distancia limitada, que vai depender do tamanho de correla~iio e, do comprimento e

do tamanho das particulas elementares a,. Para valores de q correspondendo ao dominio de

autossimilaridade, isto e, qe»l e qb«1[147] a intensidade esta diretamente ligada Ii dimensiio fractal

da amostra e segue a lei de potencia ern q (equa~iio 30)[137,146]



d.2 - Fractal de Super6cie[137,138,143,150,151]

,
rnedida pelo raio R da particula ou de urn poro. Mostra-se neste caso que 0 valor de a da equ~ao 31
vale[152-154]

one Os e a dirnensao fractal de superficie

Nas situa~oes em que a superficie nao e fractal (lisa), Os = 2 e a = 4, ternos a lei de Porod

classica. au seja,

Em materiais que contern ambos fractais de massa e de superficie, a transi~ao de urn fractal ao

outro nern sernpre e 6bvia, e em muitos casos esta passagem pode estar escondida. Porem quando a

densidade eletronica nao for homogenea em uma das fases, por exemplo com a presen~a de microporos

inclusos ou a interface nao ser bem definida, observa-se uma difusao parasita alern da principal. Este

fenorneno e sobretudo rnais sensivel para valores elevados de q e, Consequenternente, a regiao rnais

afetada esta no dominio de Porod classico. Uma corre~ao que geralmente se faz, uma vez que a analise

leva a urn expoente superior a 4, e a substitui~ao da expressao da intensidade de espalhamento no

limite de q -+ ex> por[155,156].

onde a e b sao constantes. a parametro b e uma medida do grau do desvio da lei de Porod e esta

associado a exist encia de flutua~oes de densidade eletronica na matriz do material poroso.

As propriedades da agua em interfaces tern sido de grande interesse nos ultimos anos. Entre as

diversas aplica~oes podemos citar como principais as nucleac;oes heterogeneas na atmosfera, na ciencia

de corrosao, propriedades e estabilidade coloidais.

Varias tecnicas experimentais tern sido utilizadas na investiga~ao das propriedades dos liquidos

nas superficies. Algumas destas tecnicas foram revistas por Clifford[157], Hall et al[158-161] e

Steytler[162]. Segundo Hall et al[163] as principais modificac;oes verificadas por uma interface , se



restringem a uma regiao da ordem de 10 A ou menor onde pode ser observado uma diferen~a nitida do

comportamento da agua adsorvida em rel~ao a agua liquida. Esta diferen~a de comportamento pode

ser estudada atraves de tecnicas de espectroscopia de relaxa~ao dieletrica (DRS) e ressonancia

magnetica nuclear (NMR).

) Rel----:;:~ D" l't" [164-170]a ~ lee rIca

Dieletricos e isolantes podem ser definidos como materiais de alta resistividade eletrica. Os

dieletricos obedecem as fun~oes de circuitos das quais a sua permissividade ( e 0 fator de dissipa~ao

tan(6), que sao de extrema importimcia[164], sao determinados, enquanto que os isolantes sao usados

principalmente, para isolar os elementos condutores. Urn born dieletrico e necessariamente urn born

isolante, porem 0 inverso nao e verdadeiro.

A caracteriza~ao da dinamica dos portadores de cargas (ions e eletrons) e dos movimentos de

reorienta~ao das diferentes especies presentes nos materiais e urn problema fundamental para

compreender suas propriedades. Estes estudos sao geralmente abordados por metodo de NMR (mede-se

o tempo de relaxa~a07), difusao quase elastica de neutrons e espectroscopia de absor~ao dieletrica

(DAS). Os dois primeiros metodos sao limitados pelos seus tempos caracteristicos de observa~ao, de

10-3 a 1O-9s para a medida de NMR e 10-9 a 1O-12s para a difusao quasi-elastica de neutrons. No

entanto, a espectroscopia de absor~ao dieletrica se aplica a todos os materiais que apresentam relaxa~ao

de cargas, podendo ser cristalinos ou sob a forma de geis, coloides ou amorfos. Esta tecnica nos permite

chegar a movimento cujos tempos caracteristicos estao compreendidos entre 10-3 a 1O-12s, cobrindo

toda a regiao das duas tecnicas anteriores.

Os geis sao bons candidatos aos estudos via DAS, onde as espeCies protimicas que estao

presentes (por exemplo; H20, H30+, OH, etc.) formam geralmente grupos fortemente polares, onde a

transfer€mcia de ions e bastante facilitada, dando uma absor~ao dieletrica intensa.

o estudo das propriedades dielet rica dos geis nos permite compreender as propriedades

dinamicas dos diferentes constituintes (H20, por exemplo) em fun~ao da temperatura e da natureza de

intera~ao ionica (influencia da mudan~a ionica sobre a reorienta~ao de H20, coeficiente de autodifusao

das especies ionicas). Este estudo e realizado atraves da tecnica de medida de corrente e tensao

senoidais, baseado na compara~ao das respostas de urn circuito equivalente e urn sistema qualquer em

uma pertuba~ao eletrica senoidal. A impedan~ia Z*, a admitancia Y* e a permitividade {* complexa

7Relaxa~ao e uma resposta atrazada a urn estimulo a qualquer sistema. Relaxa~ao dieletrica

ocorre em materiais isolantes com condutividade despresivel. 0 estimulo geralmente e urn campo

eletrico e a resposta uma polariza~ao.



sao as grandezas tipicas obtidas de tais analises. Geralmente e comum classificar as medidas eletricas

em duas categorias:

As medidas em baixa frequencias sao classificadas com 0 nome de espectrocopia de impedan<;ia.

A no<;ao de impedan<;ia (ou admitancia), que geralmente caracteriza os componentes passivos, tais

como resist encia, capacitancia e auto-indutancia, constituem parametros adequados para a descri<;iio e a

caracteriza<;ao dos sistemas eletroquimicos e condutores ionicos. Neste dominio de frequencia nem

sempre e facil obter a resposta intrinsica do material, e em geral faz-se uma medida global, incluindo 0

material e a celula de medida (eletrodo). Esta e a razao de tra<;ar os diagramas de impedan<;a complexo

Z* = Z· + iZ" ou admitancia complexa Y* = Y' + iY" . Estes diagramas, Z" = f(Z') ou Y" = f(Y')

permi tern asslm separar os fenomenos intrinsecos dos compost os a est udar (cond uti vidade,

permitividade) dos fenomenos das microestrutura (uniao de graos, segrega<;ao de fase, etc) e da

interface eletrodo-eletrolitico.

No caso de medidas a altas frequencias, acima de IMHz, tambem chamado de espectroscopia

de adsor<;ao dieletrica, a maior parte das medidas e relativa as propriedades dieletricas.

As medidas dieletricas permitem, mais frequentemente, colocar em evidencia os fenomenos de

relaxa<;ao dieletricas das reorienta<;oes das especies polares (H20, H30+, CH3, etc)[171,172l ou as

transferencias de cargas (ions e eletrons). Como os fenomenos extrinsecos preponderantes em baixa

frequencia sao despresiveis em alta frequencia, e conviniente utilizar a representa<;ao de diagrama de

Cole-Cole (f" = f(f')) afim de evidenciar os diferentes mecanismos de relaxa<;ao[173,174l. Em resumo,

podemos a priori predizer na ordem crescente de frequencia os efeitos de polariza<;ao nas interfaces, os

efeitos de uniao de graos, os fenomenos de condu<;ao (difusao a longa distancia), as relaxa<;oes

dieletricas (distor<;oes de rede, salt os dos ions e eletrons, reorienta<;ao das especies pol ares ).

onde G e B sao a condutibilidade e a susceptancia (S/m) respectivamente e possui uma constante

dieletrica complexa



onde, a constante dieletrica £'(f) = :~f), 0 fator de perda £"(f) = ~~f), (0 e a permitividade do vacuo
o 0

= 8.854 x 10-12 F 1m e W = 2rl = liT, T = tempo de relaxat,;ao

e a perda dieletrica

£"(f) G(f)
tanc5(f) = £'(f) = B(f)

O. espectro de impedancia de materiais heterogeneos pode sofrer dispersoes devido a efeito de

relaxat,;ao. Este efeito e complexo e pode estar relacionado a diversas causas, discutidas em detalhe por

Vambeek[1751 e Hanai[1761.

o efeito da polarizat,;ao dieletrica de urn material pode ser descrito pela equat,;ao classica de

relaxat,;ao de Debye[175,1771:

(£' £')
(* = £' + R ~ u = £'(f) - i£"(f)

u 1+ 1WTD

£'(f) = £' + (£'R - £'u)
u 1+ (WTD)2

(£'R - £'u) W T
£"(f) = -----

1+ (wTD)2

Num grafico (' vs 10glO(w) 0 valor da constante dieletrica decresce de urn valor (8 para W «
T-1 a urn valor £00 para W» T-1, enquanto que a parte imaginaria ("(w) apresenta urn pica

simetrico centrado em W = T-1 tendo uma largura de banda de 1.144 decadas. Este comportamento e

mostrado na figura 21.

Em dieletricos reais, observa-se urn comportamento semelhante ao predito pelas equat,;oes 39 e

40, porem 0 pica de perda e geralmente mais aberto que 1.144 decadas. Isto significa que em vez de

termos urn unico tempo de relaxat,;ao T temos uma distribuit,;ao de relaxat,;ao. Fisicamente, uma

distribuit,;ao de tempo de relaxat,;ao significa em escala microscopica que, 0 valor do campo local, a

interat,;ao dipolo-dipolo, etc. podem variar de regiao para regiiio no material, e consequentemente ter



diferentes relaxações. Materiais que possuem uma significativa condutividade Gdc apresentam, em

baixa frequência, efeito de polarização de bloqueamento nos eletrodos, devido ao acúmulo de carga na

interface amostra-eletrodo, que também introduz uma distribuição de tempo de relaxação. Esta

polarização foi considerada por Schwan[178]e VanBeek[175].

E . , . , d ,. [167] I d ... [173179180] txIstem varIOS meto os matematIcos e resu ta os experimentaIs " que entam

explicar o alargamento deste pico.

As equações utilizadas para calcular a constante dielétrica são determinadas no apêndice B.
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Figura 21 - Comportamento dielétrico de reorientação de dipolos, em função do logaritimo de WT

segundo as equações 39 e 40. w1= 0.~68 ; w2= 3.~32

Em audio frequência a constante dielétrica da sÜica fundida pura medida a 20°C é f' ~ 3.8 e

decresce lentamente (D..f'/f' ~ 0.008) até 4°K[181].Perdas dielétricas foram somente observada em

baixa temperatura: um pico em ~ 27°K é atribuido à oscilação da ponte de oxigênio com ligação



quase colineares com os silicios visinhos Si - 0 - Si e urn outro em T < 1.3°K e suposto ser devido it

presem;a grupos hidroxilos polares[182] .

A relaxa\;ao dieletrica de geis de silica tern sido estudada por varios autores[165,183-188] e

revisada recentemente por Hench e West[189]. Em temperatura ambiente, materiais desidroxilados nao

exibem relaxa\;ao dieletrica. No caso de so existir grupos silanois na superflcie (~ 0 = 0, numero de
2

camada de molecula de agua na superficie do material), urn pico de perda e observado na regiao de

frequencia de GHz, atribuido a orienta\;ao dipolar do SiOH[185,187]. Moleculas de agua livre tern

relaxa\;ao unicamente em 23.5 GHz. No entanto, quando saG adsorvidas em superficies, em particular

nos geis de silica, pode apresentar ate tres relaxa\;oes distintas dependendo do conteudo de agua e

textura do gel[238]. A liga\;ao com silanois causa modifica\;oes na regiao de GHz[187], e a relaxa\;ao tern

sido atribuida ao tempo de vida da liga\;ao do hidrogenio, formada pelo "cluster" da agua adsorvida e

da condu\;ao de protons dissociados dos silanois de superficie[2391, entre moleculas de agua adjacentes

adsorvidas em grupos SiOH superficiais. Para 6H 0 > 1[187]uma relaxa\;ao foi observada a 14 GHz
2

(O°C) e relacionada a forma\;ao de agua livre. Outras relaxa\;oes dieletricas foram tambem observada em

audio frequencia, com uma frequencia do maximo de tg( 6) fortemente dependente do conteudo de agua

sobre a superficie e da temperatura[165,182,184,186]. A relaxa\;ao tern sido atribuida it polariza\;ao

interfacial (acumula\;ao de carga na superflcie dos eletrodos) resultante da condu\;ao de protons por urn

mecanismo de salt os na camada de agua adsorvida. Esta relaxa\;ao depende da estrutura e espessura da

camada de agua adsorvida repectivamente. Urn material possuindo uma corrente direta (de) tambem

apresentara, em baixa frequencia (W < 107Hz)[219], polariza\;ao de eletrodo devido as cargas de

bloqueamento construidas na interface eletrodo-amostra.

A ressoniincia e urn fenomeno, bastante estudado em sistemas meciinicos, acusticos, oticos,

eletricos e magneticos, quando sofrem estimulos cujas frequencia e proxima a das suas vibra\;oes

naturais. 0 aproveitamento desse fenomeno se estende a diversas atividades e tecnicas, como por

exemplo; a sintonia de urn radio, ocasiao em que ajustamos a frequencia do circuito oscilante do

aparelho it frequencia da onda transmitida pela emissora.

o fenomeno de ressoniincia se manifesta a niveis moleculares, eletr6nicos e nucleares. 0 caso

nuclear e de origem magnetica e por isso, chamado de ressoniincia magnetica nuclear (RMN) - e

resulta do fato de certos nucleos possuirem momento angular intrinseco, chamado de spin, e momento

magnetico associado ( ver "vidros de spin: novos desafios do magnetismo", Ciencia Hoje n° 17 e 20).

Podemos comparar 0 movimento do nucleo atomico submetido a urn campo magnetico (Bo)'

ao movimento de urn piao sob a for\;a da gravidade. Urn nucleo atomico dotado de urn momento



magnético p comporta-se como um pião microcópico magnetizado, com seus polos nos extremos do seu

eixo de rotação, que ao ser colocado em um campo magnético ficará sob o efeito de um momento de

força, ou torque, que o faz executar um movimento de precessão de forma análoga a força da gravidade

faz precessionar um pião de brinquedo. Deste modo, o movimento giratório da parte livre do seu eixo

desenha um cone no espaço, figura 22. Para catacterizar esse movimento podemos medir quantas vezes

por segundo o eixo completa a figura do cone, o que nos fornece a chamada frequência de Larmor (W),

que é diretamente proporcional ao campo aplicado e, dado pela relação

(41

onde 'Yé o fator giromagnética, cujo valor difere não somente entre os diferentes elementos quimicos,

como entre os isótopos de um mesmo elemento .
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Figura 22 - Comparação de um núcleo atômico submetido a um campo magnético Bo e um pião sob

àção da força da gravidade.

Quando uma amostra é colocada num campo magnético, uma pequena fração núcleos nela

contídos vece a agitação térmica dos átomos e se orienta preferencialmente na direção do campo,

criando assim uma magnetização Mo paralelo a Bo' A técnica de ressonância consiste em retirar esta

magnetização do equiÜbrio e medir seu retorno à posição original. Para isto, aplica-se em forma de

pulso, um segundo campo magnético Bl no plano perpendicular a Bo' Durante a aplicação deste

segundo campo, a orientação deste novo campo deve mudar com uma frequência igual à de Larmor, de

modo que a precessão da magnetização em torno do campo total (Bo + B1)induza um movimento em

expiral[247]. Terminada a ação do pulso, a magnetização formará, com a direção Bo um ângulo que



depend era da intensidade do campo B1 e do tempo de aplic~ao do pulso. Os pulsos aplicados sao de

1r/2 e 1r, pois eles provocam, respectivamente, rota~oes de 90 e 180 graus nos nucleos.

Para a maioria dos nucleos atomicos submetidos a urn campo Bo de mil a dez mil gauss, a sua

frequencia de Larmor, fica na faixa de radiofrequencia (ver "caracteristica da radi~ao eletromagnetica"

em Ciencia Hoje n° 11). 0 campo magnetico B1 girando nest a frequencia de Larmor e obtido colocando

a amostra no interior de uma bobina alimentada por urn gerador de radiofrequencia[2471, atraves do

qual se aplica 0 campo em forma de pulso. A aplic~ao de urn pulso de radio frequencia RF de, por

exemplo; de 1r/2, retira a magnetiza~ao do equilibrio ao longo do eixo z, e a leva para uma condi~ao de

nao-equilibrio no plano transversal xy. 0 retorno desta magnetiza~ao a dire~ao z, e dotado de urn

movimento de precessao em torno desta com uma frequencia W, que induz em uma bobina (em torno

da amostra) uma voltagem de mesma frequencia, cuja amplitude e proporcional a magnetiza~ao

transversal. Imediatamente apos a aplica~ao de urn pulso de RF, no caso especial de exemplo 1r/2, a

magnetiza~ao se encontra no plano xy. Neste caso, 0 retorno ao equilibrio envolve eliminar a

magnetiza~ao transversal no plano xy (relaxa~ao transversal) e 0 retorno da magnetiza~ao ao longo do

campo magnetico Bo (relaxa~ao longitudinal)[257]. No primeiro caso (magnetiza~ao transversal) a

defasagem da magnetiza~ao no plano X-Y, e devido a inomogeneidade de campo magnetico e intere~6es

spin-spin que induz alguns nucleo presessar mais rapidos que os outros. 0 retorno desta magnetiz~ao

ao seu valor nulo de equilibrio, e em geral, de forma exponencial com urn tempo caracteristico T2,

chamado de tempo de relaxa~ao transversal ou spin-spin, de acordo com a equa~ao.

Onde MXY( t) e a magnetiza~ao no plano xy em fun~ao do tempo e Mo a magnetiza~ao no equilibrio

termico do sistema. Este sinal e bastante efemero e recebe 0 nome de decaimento de indu~ao livre ou

fid (do ingles free induction decay), como mostra a figura 23.

No segundo caso (magnetiza~ao longitudinal) 0 retorno com pie to ao equilibrio exige que a

componente longitudinal Mz volte ao seu valor inicial Moz. Para isto os spins devem se livrar da

energia recebida pelo pulso de RF cedendo-a a rede. Na maiora das vezes, est a recupera~ao ao longo da

dire~ao z, e tambem na forma exponencial dada por uma constante de tempo Tv chamada de spin-rede

ou longitudinal, de acordo com a equa~ao abaixo.

Esse tempo de relaxa~ao e determinado atraves de uma bobina sensivel somente a magnetiza~ao no

plano X-Y. A ideia basica consiste em pertubar a magnetiza~ao, atraves da aplica~ao de pulsos



magneticos, e medir a sua recupera~ao ao longo do eixo Z. Diversos metod os de medidas de T1 foram

descritos por Fukushima e outros[2481.

As relaxa~oes spin-spin e spin-rede ocorrem simultaneamente, porem de maneira independente.

A relaxa<;ao spin-spin nao interage com nenhuma mudan<;a de energia exterior ao sistema de spin,

enquanto que a relaxa<;ao spin-rede depende de agentes externos (a quem chamamos de rede). A rede

pode ser representada de varias formas possiveis, tais como; rota<;ao molecular, difusao ou vibra<;ao da

rede (estrutura).

Os metodos utilizados na determina<;ao de T 1 e T 2 foram as tecnicas de satura<;ao progressiva,

que foi utilizada para determinar T l' eco de spin e decaimento de indu<;ao livre (ja comentado acima,

figura 23), utilizadas na determina<;ao de T 2'

A escolha de urn determinado metodo de medida na satura<;ao progressiva, depende de fatores

como a ordem de grandeza da velocidade de relaxa<;ao , a precisao e 0 tempo requerido para a medida e

as capacidades tecnicas do instrumento. 0 metodo de satur~ao progressiva utilizado na determina<;ao

de T l' foi 0 de satura<;ao recupera<;ao. Este metodo consiste de uma sequencia de pulsos ~ . Nesta

sequencia 0 primeiro pulso prepara os spins e 0 segundo mede a magnetiza<;ao apos urn periodo de

espera, e a magnetiza<;ao e dada por[248,2581:



de T l' mesmo no caso de lim unico conjunto de spins nucleares identicos, uma vez que, a magnetiza!:ao

M no plano xy, Mxy' seria uma exponencial simples somente no caso da frequencia de B1 coincidir com

a frequencia de urn so tipo de nucleo; a constante temporal deste decaimento, que seria T 2 se 0 campo

Bo fosse perfeitamente homogeneo, e na pratica T;[248,2581, que e dado por;

-l.. _ -l.. + l' aBorr; - T2 2..-

d 'YLlBo' I - d'd' 'd d d . t - d .on e 27r" e a re axa!:ao eVl 0 a momogenel a e 0 campo e m era!:ao os spms.

A determina!:ao de T2 diretamente do FID, so sera possivel se T2 (que result a do processo

dipolar) for muito inferior a (/LlBo)j(271"), equa!:ao 45, caso contrario; nao podemos utilizar 0 tempo de

Durante 0 periodo de existencia de urn fid, no processo inverso (T 2 muito malOr

que(/LlBo)j(271")), a perda de coerencia de fase dos nucleos do plano transversal resultante devido a nao

uniformidade do campo magneticos, pode ser recuperada atraves da aplica~ao de urn pulso 71", que gera

os chamados ecos de spin (figura 24). Este efeito pode ser explicado fazendo uma analogia com uma

corrida de fundo. Onde supomos que os atletas mais rapidos tomam a dianteira de modo que os atletas

ficam espalhados ao longo do percurso, de acordo com a velocidade de cada urn: se ao toque de urn

sinal os corredores dao meia volta (cada qual com sua velocidade constante), todos chegarao no ponto

de partida simultaneamente, que no caso do sinal significa reconstru~ao maxima do mesmo. Este

maximo tern uma amplitude que decai exponencialmente com urn tempo caracteristico igual T}2471.
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Figura 24 - Forma~ao de urn eco de spin. 1) uma magnetiza~ao inicialmente em equilibrio na dire~ao

do eixo x, 2) apos a aplica~ao de urn pulso de 71'/2 a magnetiza~ao sofre urn deslocamento de 90° indo

parar na dire~ao y, 3) e 4) mostra 0 aparecimento de uma distribuil;ao de pressao devido a nao

honogeneidade do campo, 5) e 6) refasamento dos spin, apos aplica~ao de urn pulso 71', que provoca

uma rota~ao de 180 graus nos spins dos nucleos individuais em torno do eixo x, 7) regenera~ao do sinal,

chamado eco de spin. E abaixo a evolu~ao temporal do sinal.

As tecnicas de relaxa~ao magnetica sao apropriadas para 0 estudo das moleculas de agua

adsorvidas nas vizinhan~as de uma superflcie ou interface e, varios estudos tern sido feitos com geis de

silica[77,190-196]. Os trabalhos[190,192] foram realizados com produtos comerciais e os resultados foram

fortemente afetados pelos efeitos de impurezas. Em gel de silica pura, e observado urn decrescimo do

tempo de relaxa~ao longitudinal T1 e transversal T2 do proton em rela~ao a agua pura. Todos os

modelos propostos sugerem que a agua nos poros e formada no minimo de duas fases: uma fase de

superflcie (agua ligada) a qual tern urn tempo de rclaxa~ao. T1, pequeno e uma fase liquida onde esta



relaxa~ao e longa. Porem uma difusao translacional rapida, faz com que todos protons gastem parte de

seu tempo nestas duas fases, de modo que, so e observado uma media do tempo de relaxa~ao T1. Assim

o valor de il pode ser relacionado com a fra~ao das moleculas de agua ligada e livre[191-195,251]num

determinado tempo atraves da expressao:

onde, fb fra~ao da agua ligada e fa fra~ao da agua livre, T la e T Ib sao os tempos de relaxa~ao da agua

livre e ligada, respectivamente. T Ib = TIna agua ligada e T la = TIna agua livre. Naturalmente

que, fb + fa = 1. Se C e a quantidade de agua em cm3/g de material em qualquer instante com urn

T1 <T1a

de acordo com esta equa~ao, urn grafico de ,f- em fun~ao de C, obtem-se uma reta, da qual podemos
1

obter T 1a da intersec~ao com 0 eixo Y e consequentemente T1b da inclina~ao.

Para medir 0 tempo de relaxa~ao T1 dos protons da agua adsorvida em fun~ao da concentra~ao

na silica, Hanus et al [196], definiu 0 coeficiente de relaxa<;ao normalizada R1, como sendo a razao do

coeficiente de relaxa<;ao observado R10bs com 0 coeficiente da relaxa<;ao do solvente (agua) RIa:

onde R1, em seus resultados, mostrou ser linear com a concentra<;ao, C, da razao silica-agua. 0 modelo

da rapida permuta<;ao da agua entre as duas fases (agua ligada e livre) e apropriada para interpretar

estes resultados. Na verdade, neste modelo 0 tempo de relaxa<;ao observado e dado por:

A fra<;ao da agua ligada pode ser express a em fun<;iio da sua densidade superficial molecular

0"[(lOOA2r1] como:



fb = u~Cm dOl8o
(51)

onde S é a superflcie especifica da sÜica (m2/ g). No é o númeryde Avogadro, m é a massa molecular do

solvente e C a concentração de água no material, ou seja, gSjO/gH20.

Substituindo a equação 51 na equação 50 e usando a equação 49 obtem-se, para o coeficiente de

relaxação normalizado RI' a expressão

~ = 1 + uSCm (Rlb -1) x 1018No ~a

onde a inclinação da reta do plote RI contra C vale:

e a ordenada, (3, na origem é igual a unidade.

(52)

(53)

Nesta expressão de a, aparece o produto de duas quantidades desconhecidas: a densidade
R

superficial molecular (1 da água ligada, e a razão RIb da taxa de relaxação na fase ligada e livre.Ia
Infelizmente, não podemos determinar os valores exatos destes parâmetros. Porém, substituindo a

equação 47 pela equação 51 podemos reescrever a equação 48 por:

_1 1_ + uSCm.1018 ( _1 1_)TI - TIa No Tlb TIa

substituindo os valores de m (da água) e No na equação, a inclinação da reta a pode ser escrito por:

a = 2,99 10-5 u.s( T~b - T~a )

(54)

(55)

Assim, da equação 54 em vez da razão, podemos determinar os valores dos tempos de relaxação

da água livre TIa' da interseção da reta com a ordenada, e o tempo de relaxação da água ligada TIb,

da inclinação desta reta se forem conhecidos a área superficial S (facilmente determinada pelo método

de BET) e a densidade superficial molecular (1. Enquanto que a equação 52 só nos permite determinar a

razão destes dois tempos de relaxação.

Segundo estudo de NMR[253], medida da taxa de dissolução da sÜica[254]e estudo da natureza

da superflcie água-silica, através da técnica de infravermelho[255], parece que a água está ligada a

superficie da silica por ponte de hidrogênio e que, no caso de silica em contato com a água, a superflcie



,
esta coberta com grupos hidroxilos, para os quais 0 numero de sitios ligantes e maximo. Embora 0

numero exato de sitios e desconhecidos, a quantidade de moleculas ligadas nao pode exceder (para uma

monocamada) a 8 por 100A2devido a consider~oes externas. No entanto, Woessner[195)mostra que 0

efeito da superricie na difusao da agua se extende a uma espessura de duas monocamadas. Baseado

neste resultado podemos estima uma densidade superficial de moleculas de agua ligada, O"max' de 16

moleculas por 100A2.

Os tempos de relaxa~ao Tl e T2 foram determinados, na frequencia de Lamor 24.04 MHz,

utilizando urn espectrometro de NMR pulsado constituido de: a) urn eletroima fabricado pela Varian,

modelo V-7200 equipado com uma fonte de alimenta~ao V-7700, b) urn gerador de radio frequencia,

modelo 8640B da Hewlet Packard. c) urn gerador e amplificador de pulsos Matec, modelo 5100, d) urn

ressonador construido pelo grupo de NMR e e) urn receptor Matec rnodelo 615.



Os resultados experimentais foram divididos em tres partes:

V. 1 - Prepara~ao dos Aerogeis,

V.2 - Caracteriza~ao Estrutural e

V.3 - Caracteriza~ao Fisica e Quimica da agua Adsorvida na Superflcie dos Aerogeis.

Os aerogeis foram produzidos a partir da dilui~ao do organometalico Si(OCH3)4 (TMOS,

Fluka) em metanol p.a. (Merck), em propor~6es de 20, 30, 40, 50 e 60 % em volume da solu~ao TMOS

+ metanol, seguida da adi~ao de agua bidestilada, em condi<;ao neutra, em propor~ao de 4 moles de

agua por mol de TMOS.

4V TMOS dTMOS MH20
VH20 = --M-T-M-O-S-- -d-

H
-
O

-
2

Esta mistura de agua, alcool e TMOS foi homogeneizada usando urn agitador magnetico, por

urn periodo de meia hora. Em seguida, est a mistura foi posta em tubos de pyrex hermerticamente

fechados a fim de evitar a evapora<;ao do alcool e mantidos a temperatura ambiente. Esta solu~ao sofre

entao hidrolise e condensa~ao resultando nos chamados alcogeis. Esta transforma~ao (gelifica<;ao) levou

de 1 a 4 dias dependendo da quantidade de TMOS. 0 tempo de gelifica<;ao aumenta quando a

quantidade de TMOS diminui. Este aumento do tempo de gelifica<;ao em rela<;ao ao decrescimo de

TMOS na solu<;ao pode estar relacionado com a redu<;ao da taxa de hidrolise e condensa~ao, devido ao

decrescimo de concentra<;ao de silicato e 0 sistema tornar mais diluido. Este resultado esta de acordo

com aqueles obtidos por outros autores[24].

Apos a gelifica<;ao, os alcogeis sofreram urn envelhecimento de 2 a 5 dias para que a estrutura

solida se tornasse mais rigida e desprendesse do tubo. Em sequencia realizamos a secagem utilizando 0

processo hipercritico. Os recipientes contendo os geis impregnados com solventes foram abertos e

colocados dentro do autoclave (de fabrica<;ao propria, figura 5 capitulo II) a temperatura ambiente e

aquecidos ate os valores maximos de pressao e temperatura a uma taxa de 5°C/min.

A determina<;ao precisa do ponto critico do sistema e impossivel, uma vez que 0 teor do liquido

a ser eliminado nao e conhecido. 0 que se faz e estabelecer valores maximos de pressao e temperatura



Se as rea~oes fossem completas, a agua seria totalmente consumida pela hidrolise, e depois a

metade regenerada pela rea~ao de policondensa~ao como most ram as equa~oes simplificadas 5 e 7. Na

realidade, elas sao incompletas e a quantidade de agua presente no gel fica entre 2 e 4 moles por mol de

TMOS. Como os geis preparados para 0 nosso estudo foram na propor~ao de 4 moles de agua por mol

de TMOS (tetrametoxisilano), e queremos valores maximos, assumimos uma propor~ao de 4. Assim a

quantidade de solvente a ser introduzida no autoclave para ultrapassar as condi~oes criticas e estimada

utilizando as rela~oes sugeridas por Woignier[57]:

Onde Per e Ter, sao a pressao e a temperatura criticas para urn determinado volume de

solvente, XH20 e YCH30H sao os percentuais, em volume, dos respectivos liquidos contidos no autoclave

(0 volume total de metanol, e 0 presente no gel somado ao extra introduzido no autoclave). Para a

agua e metanol, temos respectivamente Ter = 374°C , Per = 222kgfjcm2 e Ter = 240°C, Per =

81.27kgfjcm2.

Brinker et al[197], Woignier et al[198]e Shyama et al[199]apresentam as pressoes e temperaturas

criticas de varias outras substancias.

As primeiras secagens foram realizadas utilizando metanol como solvente suplementar, com a

finalidade de aumentar a pressao do sistema. Porem, devido a problema de secagem, substituimos 0

metanol por uma pressao inicial de N2 e uma pequena quantidade de etanol p.a. ( ~ 150ml ).

o aspecto visual dos alcogeis obtidos apresentou mudan~as na transparencia e cor com as

concentrar,;oes de TMOS. 0 alcogel de alta concentrar,;ao, M60-N8 , mostrou-se praticamente

transparente com uma cor azulada, enquanto os de menores concentra~oes, mostraram-se men os

transparentes e menos azulados. Estas varia~oes de cores e transparencias permaneceram apos a

secagem. Alem do aspecto visual, os aerogeis apresentaram variar,;oes em sua fragilidade, em rela~ao as

propor~oes de TMOS utlizado. A fragilidade aumenta a medida que diminuimos a quantidade de

TMOS. 0 aerogel M20-N e tao fragil que e diflcil manusea-lo, sem que seja feito urn pre tratamento

termico. Este aumento da fragilidade dos geis a medida que diminuimos a quantidade de TMOS, pode

estar relacionado com a diminuir,;ao da taxa de condensar,;ao e da conctividade das particulas, uma vez

8A notar,;ao MX-Y e utilizada para caracterizar os produtos utilizados na produr,;ao dos aerogeis.

M exprime metanol, X a porcentagem em volume de TMOS na solu~ao (alcool + TMOS ) e Y 0 pH

(acido, basico e neutro) respectivamente.



que 0 TMOS fica mais diluido no alcoo!. Obtemos tambem aerogeis totalmente carbonizados (pretos) e

na cor ambar (parcialmente carbonizado). Estes aerogeis voltaram a suas cores normais apos urn

tratamento acima de 400°C por urn periodo superior a 2h. Os aerogeis total mente carbonizados foram

obtidos durante a secagem onde foi substituido 0 alcool (etanol), utilizado para aumentar a pressao do

sistema, por acetona. Aerogeis que permaneceram na estufa a 80°C por -urn periodo de tres meses

adquiriram a cor ambar, devido provavelmente ao inicio de carbonizat;ao.

As caracterizat;oes estruturais foram realizadas atraves das medidas de: difrat;ao de raio-X, area

superficial, distribui~ao de tamanho de poros, densidade, analise termicas diferencial (ATD),

termogravimetrica (TG), espalhamento de raio-X a baixo angulo (SAXS) e espectroscopia de absor~ao

uV-Visivel e IV.

As ana.lises de difrat;ao de raio-x, foram realizadas, usando urn Difratometro Philips Modelo

551 com goniometro horizontal nas condit;oesde 40KV, 20mA, filtros de Ni e velocidade do gonionetro

de 2°/min., em amostras de aerogeis de silica M30-N, M50-N, M60-N, sem tratamento termico e

tratadas a 600°C/2h, 700°C/2h, 800°C/2h, 920°C/2h, 1052°C/1h e llOO°C/30min. Em todos os casos

apresentaram comportamento de material amorfo. Em razao dos aerogeis apresentarem comportamento

similar, apresentamos somente os resultados do aerogel M60-N, figura 25. Observamos uma variat;ao na

intensidade espalhada em 20 menor que 15°.Este comportamento da intensidade esta relacionado com

a porosidade do material. Urn tratamento de llOO°C/30min. no aerogel M60-N foi 0 suficiente para

transforma-Io em urn vidro, como mostra as curvas (e) aerogel e (f) vidro comercial.



Figura 25 - Difrac;ao tipica de raio-x do aerogel de silica M60-N. (a) sem tratamento, (b) 600°C/2h, (c)

800°C/2h, (d) 1052°C/1h, (e) 1l00°C/2h e (f) vidro comercial

As medidas de area superficial e distribuic;ao de tamanho de poros foram realizadas, at raves do

metodo de adsorc;ao e dessorc;ao de N2, utilizando urn equipamento da Micromeritics Accusorb 2100E e

porosimetria de mercurio, utilizando 0 porosimetro Porosizer 9320 Vl.OO da Micromeritics. A densidade

aparente foi obtida at raves destes porosimetros e de urn, de vidro de Pyrex, construido no laboratorio

de vidro do IFQSC-USP (figura 18 capitulo IV), e para determinar a densidade da matriz utilizamos

urn picnometro de He da Micromeritics: Multivolume Pycnometer 1305.

Apresentamos na figura 26 a area superficial (BET) de aerogeis medida em func;ao da

porcentagem de TMOS para varias temperaturas de sinterizac;ao. Observamos que no caso de amostras

sem tratamento (0), ha urn aumento da area superficial do aerogel M30-N em relac;ao ao M20-N, e urn

aumento linear nas concentrac;6es superiores de TMOS, enquanto que nas amostras tratadas a 600°C/2li

(0), 800°C/2h (tJ.) e 912°C/2h (+) aparece urn maximo no aerogel M30-N, sendo mais largo a



600°Cj2h. Este pico se desloca para o aerogel M40-N, quando as amostras são tratadas a 1052°Cj1h

(*). Observamos também um aumento da área superficial das amostras tratados a 600°Cj2h em

relação as que não sofreram menhum tratamento. Este aumento se deve a evaporação dos compostos

orgânicos (:::::: 500°C), deixando assim a superficie dos poros descoberta e consequentemente um

aumento da área especifica. A maior redução observada na área especifica foi nos extremos, M20-N e

M60-N, isto nos parece resultar de dois mecanismo distintos; para menores quantidade de TMOS pode

estar relacionado com reação de condensação durante o tratamento térmico por ter sida incompleta na

gelificação, enquanto que para maiores quantidade de TMOS, pode estar relacionda com caracteristicas

fisicas de rede sólida, por exemplo; maior conectividade devido uma maior taxa de condensação durante

a gelificação.

A figura 27 mostra a área superficial dos aerogéis M20-N (*), M40-N (O) e M60-N (o) em

função da temperatura de sinterização Ta por um periodo de 2h. Também apresentamos o raio médio

dos poros rp do aerogel M60-N, calculado como rp = 2SjVp' onde S e Vp são área superficial e volume

total dos poros respectivamente, determinados pelo método de adsorção e desorção de nitrogênio. Para

tratamento inferior a 600°C observamos que a área é menor para menor razão de TMOSjmetanol;

contudo as suas dependências com a temperatura são praticamente idênticas. A evolução do raio médio

dos poros está relacionada com a distribuição dos mesmos, e no caso do aerogel M60-N possui um

máximo a 700°C. As medidas de área superficial foram também realizadas nos aerogéis M30-N e M50

N, que apresentaram comportamentos similares. Estes resultados são apresentados na tabela 2.

As figuras 28 e 29 mostram a evolução da área superficial do aerogel M40-N em função de Ta e

do tempo de tratamento respectivamente. Na figura 28 observa-se um pequeno aumento da área

superficial entre 800 e 912°C nas amostras tratadas por um periodo de 4 e 5h. Esta mudança de

comportamento, em função do tempo de trat.amento é melhor observada na figura 29 e tabela 3. Estes

aument.os podem serem atribuidos à transformação dos diferentes tamanhos de poros em poros

menores, que são eliminados em diferentes t.emperaturas de sinterização, e à eliminação dos grupos OR,

fortemente ligados à estrutura, que não são elimidados a 500°C. Este comportamento também sugere a

competição de dois mecanismo; 1) cinética rápida que leva a redução da área S e 2) cinética lenta que

leva ao aumento da área S.

O aumento da área S pode ser causado pela saida de voláteis e criação de porosidade e

rugosidade na superficie, normalmente isto leva a cinética rápida. Enquanto que, a redução da área é

governada pela densificação do esquelet.o através da reação de policondensação e relaxação estrutural.

Porém esses processos de aument.o e redução da área são controlados pela difusão e podem serem ambos

lentos, o que explica o comportamento observado.
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Na tabela 2 apresentamos os valores da area superficial, obtidos pelos metodo BET, e

porosimetro de mercurio (**), em func;ao do tratamento termico dos aerogeis M60-N, M50-N, M40-N,

M30-N e M20-N sem oxidac;ao e em amostras que foram primeiramente oxidadas a 600°C/4h sobre

fluxo de 02' (*). Em alguns casos foram realizadas mais de uma medida, nos quais colocamos os

respectivos desvios . A diferenc;a da area do aerogel M60-N obtidas pelos dois metodo, se deve ao fato

que 0 porosimetro de mercurio mede poros de raios superiores a 30A, e 0 nosso material possuir uma

grande quantidade de poros com raios inferiores a 30A. Somando-se a este erro da medida temos

destruic;ao de poros do material, devido a sua fagilidade, pela pressao utilizada na introduc;ao do

mercurio nos poros. Assim est a tecnica nao e adequada para medir materiais frageis e com uma grande

quantidade de microporos, tais como os aerogeis.

Na tabela 3 apresentamos os valores da area superficial do aerogel M40-N em func;ao do tempo

de tratamento para varias temperaturas de sinterizac;ao Ts' Nos casos que foram realizadas mais de



Tabela 2 - Compara<;oesdas areas superficiais S(m2 jg) dos aerogeis M60-N, M50-N, M40-N, M30-N e

M20-N obtidas pelos metodo BET, em amostras sem pre oxida<;aoe pre-oxidadas a 600°Cj4h sobre

fluxo 02 (*), e pelo metodo da porosimetria de mercurio (**). A taxa de aquecimento ate a

temperatura Ts foi de 2°Cjmin., nd = nao medido. Em alguns casos realizamos mais de urn medida,

nas quais colocamos os respectivos desvios em porcentagens

TRATAM. MSO-N M60-N
TERM Ico M20-N M30-N M40-N • • ••

SEM 659 880±8 833±2 854±1 nd 846 nd nd
TRATAM.

400°C 803±2 883±0,3 985±4 840±4 nd 878 nd 184
2h

600·C 83l±0,5 918±1 896±0,3 779±13 nd 834±6 nd nd
2h

600·C 788 937±4 853 683 807 658 906 nd
4h

700·C 765±0,5 87l±0,3 822 708±1 745 747±1 849 227
2h

800·C 663±0,5 812±0,4 707 621±1 nd 6U±7 752 185
2h

912·C 311 537±0,5 452±3 466 nd 464±1 484 92
2h

1052·C 185 198±6 176 172 307 130 237 nd
20 min
1052·C 154±1 223±28 nd nd 229 40 164 nd
30 min
1052·C 75 122±13 nd nd 148±1 66 280 nd

Ih
1052·C 75 120±13 27l±8 146 nd 8l±19 nd 160

2h
1100·C nd nd 184 nd nd nd 207 nd
15 min
1l00·C 146±3 212±34 9 nd nd nd 217±7 nd
30 min
1100·C nd 162 7 nd nd nd nd nd

Ih



Tabela 3 - Area superficial S(m2jg) do aerogel M40-N, obtida pelo metodo BET em fun~ao do tempo

de sinteriza~ao Ts. nd = nao determinado. Nos casos que realizamos mais de uma medida colocamos os

respectivos desvios em porcentagens.

TEMPE- TEMPO
RATURA (h)

.e£l. Q.,2 1 2 3 4 5 6 7 8

400 nd nd 935 nd nd nd nd nd nd
600 nd 717 894 892 853 796 959±2 702 561tl0
700 nd nd 822 850 858 480±3 666 646 635
800 634 638 707 480±4 508 518 649 615 604
912 nd 507 452±2 463 518 562 406 391 nd

1052 206±10 291 251 184 106 130±14 nd nd nd
1100 lOUD 8U 29 nd nd nd nd nd nd

o comportamento da densidade aparente Pa e da matriz P (gjcm3) dos aerogeis e mostrado nas

figuras 30, 31 e 32. Na figura 30 temos a densidade aparente em fun~ao da porcentagem em volume de

TMOS. Observamos urn comportamento linear em todas temperaturas de sinteriza~ao Ts. 0 aumento

da densidade com 0 acrescimo de TMOS na solu~ao significa uma menor porosidade com 0 aumento de

TMOS. Apresentamos na figura 31 a densidade aparente e da matriz dos aerogeis M50-N e M60-N em

fun~ao da temperatura de sinteriza~ao, Ts, de duas horas. A varia~ao destas duas densidades mostra

comportamentos opostos. A densidade aparente permanece mais ou menos constante ate Ts = 700°C e

entao aumenta rapidamente com a temperatura ate atingir Pa ::::::2,2 gjcm3 na densifica~ao total, Ts

= 1l00°C. Mostrando que a compactac;ao do material devido a eliminac;ao dos poros e mais acentuada a

partir de 700°C. A densidade da matriz apresenta urn comportamento complexo com a varia~ao da

temperatura. Existe urn pequeno aumento com urn maximo em Ts ~ 700°C, seguindo de urn

decrescimo que se equilibra em 2,2 gjcm3, quando a densificac;ao total e atingida. Estes

comportamentos da densidade aparente e da matriz, tambem foram encontrados nos outros aerogeis,

estes resultados nao foram plotados para nao saturar a figura. Urn comportamento similar, mas com

varia~oes menores, tern sido encontrado em xerogeis e segundo Hench et al[189] a variac;ao da densidade

da matriz do aerogel de silica com 0 tratamento termico esta aparentemente relacionda com a forma~ao

e eliminac;ao de defeitos na superflcie de aneis de siloxano constituidos de 3 e 4 elementos metaestaveis,

eliminac;ao de hidroxilas e grupos organicos, relaxac;ao da estrutura Si02, redu~ao da superflcie,

complementa~ao da rea~ao de condensac;ao com 0 tratamento e £luxo viscoso. No nosso caso a

densidade estrutural P de todas as amostras sem tratamento era de ::::::1,8gjcm3j este valor e similar

aqueles dos xerogeis e esta de acordo com os resultados de Broeker et al[200] e Woignier et al[201]. 0

valor da densidade da matriz depende tambem do tempo de tratamento de sinterizac;ao, como mostra



os resultados obtidos no aerogel M40-N, (figura 32). 0 aumento da densidade da matriz ate ~ 800°C

sern urn aumento da densidade aparente implica que 0 volume de poros cresce, 0 que e consistente com

o aurnento da area S e raio medio dos poros, figura 27 e 28. Este aumento da densidade da rnatriz pode

estar relacionado com relax~ao estrutural ou reac;ao de condensac;ao na rede ou na superflcie. Por outro

lado, a dirninuic;ao da densidade da matriz a partir de 800°C pode estar relacionada com 0 fecharnento

dos poros ou diminuic;ao de ions (OIr) dissolvidos na rede.

Segundo Woignier(201) a eliminac;ao de microporos que nao sao aceSSlvelS ao gas Helio e 0

encurtamento da ligac;ao Si-O, observado por varias tecnicas, tambem aurnentam a densidade da

matriz do material.

Observamos tambem que a densidade da matriz dos aerogeis, e forternente dependente da sua

idade (seja ele tratado ou nao), e das condic;oes em que as medidas sao realizadas, por exemplo; do

tempo que 0 aerogel e submetido a vacuo numa estufa a 100°C.

2.0
--- 00000 600°C/2h())
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Figura 30 - Variac;ao da densidade aparente (gjcm3) em func;ao da porcentagem em volume de TMOS,

ap6s varios tratamentos termicos.



Por engano a tese foi numerada de forma errada. não existindo portanto a página 67.
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Vma evolu~ao tipica do raio medio e da distrihui~ao dos raios dos poros do aerogel M60-N apos

varios tratamentos termicos e mostrada nas figuras 27 e 33 respectivamente. Para Ts ahaixo de 912°C,

a distrihui~ao do tamanho de poros do aerogel M60-N e larga continua e aumenta lentamente com urn

pico de valores de raio hem definido. 0 valor deste pico agudo, hem como 0 valor do seu raio medio,

dependem do valor de Ts' Para Ts superior a 912°C, a distribui~ao torna-se mais definida.

As histereses de adsor~ao e desor~ao encontradas em aerogel M60-N, foram representadas por

uma unica curva (figura 34), por serem todas semelhantes e do tipo E (capitulo IV), tendo apenas uma



dimimui~ao da adsor~ao maxima (P2/Ps :: 1) com 0 aumento da temperatura de sinteriz~ao Ts.

Segundo McBrain[127] este resultado provem de poros com pesco~os.
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Figura 33 - Evolu~ao da distribui~ao do tamanho de poros (met.odo de adsor~ao e dessor~ao de N2) do

aerogel M60-N, (-) 400°C, (-) 600°C, (0) 800°C, (11) 912°C e (*) llOO°C.



,..-....,
(J)

~1200
E
()......- 0

° J ~f-0.->l-.
0
(f) 800<V
0

<V

0
-0.->l-.
0
(f) 400-0
«
(f) 0
0 c:s:>P00

<V
-0

0 0
> 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Presseo Relativa (P2/Ps)
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relativa (P2/Ps) ( metodo de adsor~ao e dessor~ao de N2).

A tabela 4 apresenta (para 0 aerogel M60-N submetida a varias temperaturas de sinteriza~ao) 0

volume total de poros Vp' 0 volume V; e 0 raio medio i'p dos poros, ambos no do intervalo de raio de

Kelvin 15 < fk < loooA e 0 volume dos microporos V~ ( poros com raios inferiores a 15A ), pelo

metodo de adsor~ao e desor~ao de N2 e porosimetria de Hg (**). Estes resultados most ram que 0

aerogel tratado a 1l00°C/30min. ainda apresenta uma pequena quantidade de microporos e mesoporos.

Os poros com raios de Kelvin superior a 100A foram medidos atraves da porosimetria de mercurio

como veremos a seguir. Observamos tambem nesta tabela que 0 volume total de nitrogenio adsorvido

pelo aerogel no metodo de adsor~ao e dessor~ao de N2 e maior que 0 volume de Hg introduzido no

aerogel, e 0 raio medio dos poros obtidos pela tecnica de porosimetria de Hg e superior aos obtidos pela

tecnica adsor~ao e dessor~ao de N2. Isto caracteriza muito bem 0 fato que a porosimetria de Hg



despreza os poros com raios inferiores a 30A (volume de Hg introduzido inferior ao volume de nitrognio

adsorvido) e leva em conta os poros com raios superiores a 100A (raios medios dos poros obtidos pela

porosimetria de Hg superior aqueles obtidos pelo metodo de adsor~ao e dessor~ao de N2).

Tabela 4 - Evolu~ao para 0 aerogel M60-N em fun<;ao da temperatura de sinteriza~ao do volume total

de poros Vp' 0 volume V; e 0 raio medio lp dos poros, ambos no intervalo de raio de Kelvin ( 15 < lk

< 1000! ) e 0 volume dos microporos VPI' medidos pelo metodo de adsor~ao e dessor~ao de N2 e

porosimetria de Hg (**).

TRATAM Vp(TOTAL) Vp•• (TOTAL) V • V/lP rp(A) rp** (A)
TERMICO

p
cc/g cc/g cc/g cc/g

400°C 1,58 0,89 1,44 0,14 36,8 62
2h

600°C 1,90 nd 1,69 0,21 40,2 nd
2h

700°C 1,69 1,02 1,50 0,18 40,4 62
2h

8000e 1,39 0,63 1,26 0,13 38,6 53
2h

912°C 0,85 0,22 0,79 0,06 34,0 35
2h

1052°C nd 0,32 nd nd nd 38
20 min
11000C 6,9.10-4 nd 4,7.10-4 2,2.10-4 nd nd
30 min

Atraves da porosimetria de mercurio, podemos determinar os poros com raios superiores a

100A, como most ram as figuras 35 e 36. A figura 35 mostra a varia~ao do volume de mercurio

introduzido no aerogel em fun~ao do raio dos poros do aerogel M60-N tratado a 400°Cj2h (--),

700°Cj2h (... ), 800°Cj2h (-.-), 912°Cj2h (_) e 1052°Cjlh (-). Observamos nesta figura a existencia

de poros com raios relativamente grandes, de ate 3Jlm (3xl04A), nas amostras tratadas a 400 e 700°C,

de 2Jlm nas amostras tratadas a 800 e 912°C e O.4Jlm na amostra tratada a 1052°Cjlh. Nesta figura

nao podemos comparar as cur vas entre si, uma vez que a compara~ao das curvas de incremento de

volume so sera valida se 0 incremento de pressao for identico em todas as medidas, 0 que e diricil de ser

obtido experimentalmente. Na figura 36 observamos que a varia~ao diferencial de intrusao de mercurio,

dV jdR (cm3jgA) em fun~ao do raio dos poros (A), nas amostras tratadas a 400°C (- ..-) e 700°C CJ
sao praticamente iguais a poros de raios superiores a ~ 200A. E, para poros de raios inferiores, a

curva da amostra tratada a 700°C e superior a da amostra tratada a 400°C, 0 que implica numa maior

quantidade de poros nesta regiao na amostra tratada a 700°C. Isto pode estar relacionado com a



elimina!(ao de compostos organicos e agua da superricie dos poros que sao eliminados a ::::i 500·C,

deixando assim poros descobertos. De modo similar, a amostra tratada a 800·C (-.-) tern uma vari~ao

diferencial de intrusao nos poros superiores a ::::i 130A hem inferior as amostras tratadas a 400 e 700·C.

Porem, para poros de raios inferiores a curva de vari~ao difericial aumenta chegando a ser superior a

curva da amostra tratada a 700°C/2h. Este aumento da varia!(ao diferencial-de intrusao com 0 aumento

de tratamento de sinteriza!(ao pode estar relacionado com uma transforma!(ao de poros maiores em

poros men ores em maior numero, juntamente com a elimina!(ao dos mesmps (numa velocidade menor),

uma vez que 0 volume dos poros nao sao constante. A figura 36 mostra resultado bastante

contraditorios aos da figura 33 obtidos pelo metodo de adsor!(ao e dessor!(ao de N2' Enquanto que 0

metodo de adsor!(ao e dessor!(ao de N2 apresenta picos para poros de raios inferiores a 60A, a tecnica da

porosimetria de mercurio nao apresenta nenhum pico nas amostras com tratamento inferior a 912°C,

tendo apenas urn aumento continuo na dire!(ao de raios menores. No entanto a amostra tratada a

1052·C/lh apresenta urn pico em torno de 40A. E conviniente salientar que esta compara!(ao dos

resultados de adsor!(ao e dessor!(ao de N2 e intrusao de mercurio nao e aconselhavel, uma vez que a

dessor!(ao de N2 e sensivel ao diametro da sec!(ao transversal da entrada dos poros, assim como para a

porosimetria de Hg. Porem a adsor!(ao de N2 e sensivel ao diametro do corpo do pOlO, 0 que nao

acontece com a intrusao do mercurio.
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As all<l.lises termicas sao tecnicas que permitem diferenciar os fenomen os exotermicos e

endotermicos e estudar fenomenos tais como; desidrata~ao, oxida~ao, evapor~ao, redu~ao e

d . - . t l' - d t" t [202]ecomposl~ao, cns a lza~ao e ma enalS e c .

As medidas de ATD e ATG foram realizadas utilizando urn equipamento da PP. Engenharia e

Termoanalisador DuPont 9900, TGA 951, com fluxo de N2 a uma taxa de aquecimento de lOoC/min. e

15°C/min. respectivamente da temperatura ambiente ate 900'C.

As anaJises termicas, foram feitas nos aerogeis M60-N, M50-N, M40-N, M30-N e M20-N

envelhecidos e sem envelhecimento. 0 envelhecimento refere-se a aerogeis que foram transformados em



pó logo após a secagem hipercritica e mantidos em tubos fechados por 2 anos. Apresentamos na figura

37 apenas o resultado do aerogel M50S-N, em razão de terem sidos todos semelhantes. Observamos na

curva (a) dois picos endotérmicos entre 80 a 150'C e 460 a 800'C respectivamente, e um pico

exotérmico de 265 a 385'C. Os picos endotérmicos desapareceram no aerogel envelhecido (curva b). Em

ambas regiões endotérmicas observamos uma significativa perda de massa, (figura 38), enquanto que na

faixa exotérmica nenhuma perda significativa é observada. O primeiro pico endotérmico corresponde à

liberação de água livre e grupos hidroxilas e o segundo é atribuido a eliminação dos compostos

orgânicos, este pico desloca-se para temperaturas mais baixas (:: 400'C) e torna-se mais agudo,

quando a análise térmica é realizada em ar (ambiente não inerte); o efeito exotérmico está ligado à

eliminação de radical étil (com uma pequena perda de peso) situado em diferentes sitios da rede com

diferentes energias de ligação Si_OR[203].

Como a amostra envelhecida não apresenta picos endotérmico associado a perda de massa,

talvez fosse interessante utiliza-Ia como padrão para verificar qual é o efeito das reações quimicas nas

transformações estruturais relatadas.

Observamos na figura 38 que a perda de massa na região do segundo pico endotérmico

aumenta quando o teor de TMOS do aerogel diminui. Estas perdas de massa foram de 5.0, 5.1 e 42.3%

para os aerogéis M60S-N, M50S-N e M40S-N respectivamente. Este aumento da perda de peso com a

diminuição de TMOS pode estar relacionado com uma menor reação de hidrólise e condensação na

preparação do aerogel, o que pode estar acontecendo durante o tratamento. Vemos também que a

perda de peso continua enquanto a temperatura se aproxima de 900'C, principalmente nos aerogéis de

menor quantidade de TMOS. Esta perda está relacionada com a liberação de H20 vinda das

transformações das ligações silanóis na formação das pontes de siloxanos.
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Figura 37- ATD do aerogel M50-N aquecido a uma velocidade de 15°C/min. em fluxo de N2 (a) sem

envelhecimento e (b) apos 0 envelhecimento.
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As medidas de expalhamento de raio-x a baixo angulo foram realizadas com a finalidade de

avaliar a mudan!:a estrutural durante a densifica!:ao. Estas medidas foram realizadas pelo Prof. Dr.

Aldo Craievich, no Laborat6rio de Radia!:ao Sineroton LURE, Orsay, Fran!:a, utilizando urn feixe de

raio-x monocromatico de comprimento de onda .A = 1.722A, cuja fonte (anel de armazenamento de

posi~ao DC-I) fornece urn feixe intenso de 8KW que atravessa urn monocromador de cristal duplo de Si

que, em seguida, com ajuda de dois conjuntos de fendas assume uma geometria de se~ao puntiforme ao

atingir a amostra. Este tipo de feixe evita que as curvas obtidas necessitem de corre~ao dos efeitos de

fend as "infinitas" as quais podem afetar a precisao dos resultados que testam 0 possivel comportamento

fractal do material.



As espessuras das amostras utilizadas foram ajustadas conforme sua densidade aparente Pa

para ter uma transmissao de raio-x optima dada por:

d- 1-J.lPa

onde J.l e 0 coeficiente de absor~ao do material[204]. Supondo 0 material ser composto somente de Si02,

temos:

onde J.lSi' J.lo, As e Ao sao os coeficientes de absor~ao e os pesos atomicos do silicio e oxigenio

respectivamente.

As intensidades de espalhamento I(q) foram determinadas em fun~ao do modulo de vetor de

espalhamento

47rsen(2B)
q= >.

Os val ores dos raios medios de correla~ao ou raios medios das heterogeneidades de densidade

eletronica Rg sao determinados usando a lei de Guinier[205] (equa~ao 30), graficando InI(q) vs q2

(figura 39) na faixa de 0 < q < 0.045 (k1).

Os resultados obtidos para 0 aerogel M50-N, sem tratamento termico e em amostras que foram

prirneiramente tratadas a 600°Cj4h em ambiente de 02' e posteriormente os tratamentos a temperatura

de superiores, mostram uma varia~ao muito pequena do raio de giro (raio das particulas) do aerogel

sem tratamento termico ao tratado a 1052°Cjlh (tabela 5). Estes valores sao apenas quantitativos,

uma vez que tanto 0 inicio como 0 fim da regiao linear nao sao bem definidos.

A dimensao fractal do material pode ser obtida at raves do valor do expoente a da lei de

potencia (equa~ao 31) obtido da regiao linear do grafico InI(q) em fun~ao de In(q), na faixa de 0.041 <
q < 0.165 (A-I). OS valores do expoente a do aerogel M50-N em fun~ao da temperatura de sinteriza~ao

estao na tabela 5. Os val ores de a estao proximo de 3, para os tratamento ate 800°C, regiao de

transkao do fractal de massa e superricie. Podemos entao, supor que temos fractal de massa e superricie

nestas amostras. Porem as amostras tratadas a 1052°C apresentaram urn coeficiente superior a 4, (valor

de 0: = 4 corresponde ao dominio de Porod classico). Este desvio do valor 4, e provavelmente devido a
difusao parasita citada anteriormente, ou seja, a existencia de microporos no material, determinada



pelo metodo de adsor~ao de dessor~aode N2 (tabela 4). Isto mostra que a lei de Porod (I(q) a q-4) nao

e estritamente obedecida, como pode ser visto atraves da analise mais detalhada das curvas de

espalhamento experimentais na regiao assint6tica, de q elevados. Os valores superiores a 4 obtidos para

a, pode estar relacionado com a imprecisao na determina~ao da reta da figura 40, uma vez que e dificil

de determinar a origem e 0 final da regiao linear. Na figura 41 representamos a fun~ao I(q).q4 versus q4

para as diversas amostras estudadas na faixa de 0 < q < 0.16 (k1). Observamos, obviamente

afastamentos da dependencia assint6tica I(q).q4 constante, prevista pela lei de Porod. Utilizando

entao a equa~ao 34, determinamos os parametros a e h, que estabelecem estes desvio (tabela 5).

Observamos que os desvios h da lei de Porod sao inicialmente positivos, tornando-se negativos para 0

tratamento a 1052°C. Necessitamos de urn estudo mais detalhado para que possamos tirar algumas

conclusoesdefinitivas.



0
12:J

0--
H
c

I I r
I
I

I
I
!
I
I
I
I

10
0 5

2,24 3,16 3,87 4,47

10 15
q 2 (x 10- 4 ) (A - 2)

Figura 39 - LnI(q) x q2 (aerogel M50-N); (0) sem tratamento, (.) 600°Cj4h, (0) 700°Cj2h, (0)

800°Cj2h, (Do) 1052°Cj15min., (Do) 1052°Cj30min. e (+) 1052°Cjlh, as curvas foram deslocadas



10,0

c
:J 9,0-
CT'-
H 8,0c

7,0

6,0

5,5
-32,

6,72 8,21 16,53

- 2,7 -I 8,

Figura 40 - LnI(q) x In(q) para 0 a.erogel M50-N; (0) sem tratamento, (.) 600°C/4h, (0) 700°C/2h,

(0) 800°C/2h, ( ~) 1052°C/15min., ( ~) 1052°C/30min. e (+) 1052°C/lh.



1,2
I , 11

q(A-1)

1,32 1,46 1,57

3,0 4,5 6,0

q4 (xI0-4)(A-4)

1,5
0,0

0,0

- iI--~---. 0,9c

-
--- ••.&

E 6l:i.Ô66666~.'::,.6 66

:....&.. A. .••.•.

...•.. •.

::J

&

-

+

6b

V

.6l:i.

CT

.-CT 0,6
•••••••••

- H
••••

,.., ••••• 1""""'\_ -'pq,. '-'••' 'e9'_- uO

-
--A-- -

0,3

~ -...

_r-.~OO

Figura 41 - I(q)q4 x q4 para o aerogel M50-Nj ( o) sem tratamento, ( .) 600'Cj4h, (D) 700'Cj2h, (D)

800'Cj2h, ( â) 1052'Cj15min., ( â) 1052'Cj30min. e (+) 1052'Cj1h.



TABELA 5 - Valores de Rg, a, a e b obtidos através das figuras 39, 40 e 41, para o aerogel M50-N,

sem tratamento e sem oxidação, e oxidado a 600°Cj4h em fluxo de 02 e posteriormente tratados aj

700°Cj2h, 800°Cj2h, 1052°Cj15min., 1052°Cj30min. e 1052°Cj1h.

TRATAM. Rc; (Â)aab
TERMICO

SEM

502,790,33380
TRATAM.

600°C

542,900,49314
4h

700°C

533,050,71456
2h

800°C

532,900,74239
2h

912°C

524,680,76- 260
2h

1052°C

494,820,53- 271
15 MIN

1052°C

494,790,36- 1'.)2
30 MIN

V.2.5 - Espectroscopia de Absorção Visivel e IV.

As medidas de absorção infravermelho foram realizadas a temperatura ambiente em fluxo de

nitrogênio seco, utilizando um espectrômetro NICÓLET-5SXC FT-TR SPECTROMETER, em

amostras dos aerogéis M40-N, M50-N e M60-N em forma de pastilhas obtidas diretamente do bastão do

aerogel, serradas com uma serra de diamante, e em amostras desses aerogéis, envelhecidos na forma de

pó em um tubo de vidro por um periodo de 2 anos, então misturados com KBr e transformados em

pastilhas sob pressão.

A figura 42 apresenta medidas realizadas em pastilhas do aerogel M50-N, sem tratamento e

sem oxidação curva (a), e em amostras que foram primeiramente oxidadas a 600°Cj4h em ambiente de

02, segundo com tratamento posterior às respectivas temperaturas; curvas (b), (c) e (d) e aquelas



apresentadas nas figuras 43, 44 e 45 sao referentes a amostras de aerogeis M40-N, 50-N e M60-N

envelhecidos.
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Figura 42 - Espectro de absor~ao Infravermelho do aerogel M50-N: a) sem tratamento termico e

oxida~ao, b) 800°C/2h, c) 920°C/2h e d) l052°C/15min. Amostras obtidas diretamente do bastao do

aerogel (a espessura das amostras nao foram padronizadas).
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Figura 44 - Espectro de absor!;ao Infravermelho do aerogel M40-N envelhecido; a) sem tratamento
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700°C/2h
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Figura 45 - Espectro de absor~ao Infravermelho do aerogel M60-N envelhecido a) sem tratamento

termico e sem oxida~ao, b) oxidado a 630°Cj4h e c) oxidado a 630°Cj4h seguido de tratamento a

1052°Cil5min.

Observamos na figura 42 uma satura~ao do sinaL em todas as amostras, abaixo de 1300cm-1 e

tres regioes que aparecem varios picos na curva a, amostra sem tratamento; 1) entre 3000-3800cm-1, 2)

entre 2800-3000 cm-1 e 3) entre 1300-2100 cm-l. Na primeira regiao econtramos uma banda larga que

aparece em todas amostras, figuras 42, 43, 44 e 45, composta de uma superposi~ao das vibra~oes

fundamentais de estiramento de diferentes grupos hidroxilas, localizadas em:

a) 3750 cm-l SiO-H (de superflcie ou silanol isolados)[213],

b) 3660 cm-l SiO-H de hidrogenios mutuamente ligados ou SiO-H interno,

c) 3540 cm-l SiO-H de superflcie de hidrogenio ligado a agua molecular,

d) 3500-3400 cm-l O-H de hidrogenio ligado a agua molecular.

Porem na figura 42, esta banda vem acompanhada de urn pico em 3739 cm-l, devido a vibra~ao da



rede Si02[2071, que nao desaparece com 0 tratamento, e urn ombro em 3655 cm-I, curva (a), que

desaparece nas amostras com tratamento, curvas b), c) e d). Provavelmente este ombro seja 0 pico

3660 cm-l superposta a banda. Este pico e 0 ombro nao aparecem nos aerogeis envelhecidos, por 2 anos

em forma de po, figuras 43, 44 e 45.

Na segunda regiao, encontramos vanos picos que praticamente ja desaparecem com 0

tratamento a 800°C, atribuidos a vibra~oes de radicais organicos[2061, que SaD assinalados como

vibra"oes de estiramento C-H e C-O de especie de etoxidos nao hidrolizados. Estes picos nao aparecem

nos aerogeis envelhecidos, com excessao das amostras sem tratamento figura 43, que aparecemvestigios

destes picos. Isto se deve ao fato das pastilhas possuirem menor quantidade de material, uma vez que 0

po foi misturado com KBr na produ"ao das pastilhas.

Na terceira regiao encontramos dois picos que nao desaparecem com 0 tratamento e varios

outros que so e observado na amostra sem tratamento. Os picos que nao desaparecem com 0

tratamento, figura 42, nao saD observados no aerogel envelhecido. Estes picos saD referente a 1860 cm-l:

vibra"ao da rede Si02[207] ; 1619 cm-l: atribuido ao modo de estiramento do grupo O-H e deforma"ao

do modo de vibra"ao da agua molecular adsorvida. Os picos que so saD observados nas amostras sem

tratamento (entre 1500-1300 cm-1) saD atribuidos a vibra"oes de radicais organicos[2061. Porem no caso

dos aerogeis envelhecidos, figuras 43, 44 e 45, observamos somente vestigios destes picos nas amostras

As medidas realizadas nas pastilhas produzidas atraves dos pos envelhecidos apresentam picos

abaixo de 1300 cm-I, regiao em que nao foi possivel observar absor"ao nas amostras obtidas

diretamente do bastao do aerogel, devido a satura"ao do sinal nesta regiao. Nestas amostras aparecem

plCOSem 463 cm-l associ ado a urn modo de flexao Si-O-Si envolvendo principalmente movimento de

oxigenio, 600 cm-1, que segundo Stolen et al[208] esta relacionado a defeitos da rede, 804 cm-I

relacionado ao modo de estiramento simetrico do Si-O-Si, 965 cm-I relacionado ao modo de

estiramento do Si-OH e 1081 cm-I (com urn ombro a ~ 1200 em-I) que se desloca para 1092 cm-l com

o tratamento. Este pico e 0 ombro estao associados aos modos TO e LO de vibral;oes de estiramento

assimetrico do Si-O- respectivamente. Entretanto existem varias sugestoes sobre estas band as de

absor"ao (entre 400-1300 em-I) incluindo a de vibra"ao Si_0-[209], Si_OH[210,2111e a de vibra"ao

associada ao oxigenio nao pontiante ligado a urn proton[212]. 0 pico em 1639 cm-l e devido a agua

adsorvida no KBr, uma vez que medida realizada no KBr utilizado na prepara"ao das pastil has

Os aerogeis de silica tern sido largamente estudados atraves da espectroscopia de absor"ao e

transmissiLO de infravermelho, como pode ser visto em Brinker et al[2141,Schlegel et al[2151,Kiyoshi[216],

Duran et al[203]e por muitos autros autores. A vibra"ao da rede Si02 da silica fundida, ocorre em torno



de 430, 800, 1070 e 1180 cm-l como mostra Brinker et al[214].

Na caracteriza~ao da agua na superflcie dos aerogeis realizamos medidas de: constante e perda

dieletrica, NMR, DSC e da cinetica de adsor~ao da agua pelo aerogel.

As amostras utilizadas no estudo dieletrico foram cortadas com serra de diamante e polidas a

seco com lixa d'agua, afim de obtermos amostras com as duas faces paralelas e espessuras entre 0,5 e

1,0 mm. Os eletrodos foram feitos atraves de deposi~ao de ouro. Fizemos tambem anel de guarda nas

amostras que foram aterradas para evitar corrente de fuga de urn eletrodo para outro atraves da

superflcie. Estas amostras foram entao, colocadas dentro de urn criostato ( Janis Supervaritemp

Cryostat ) que permite variar a temperatura de 3500K a 1,7°K. As medidas dieletricas foram,

principalmente, realizadas utilizando uma ponte de capacitancia manual da General Radio, modelo

1615-A, que nos permitia realizar medidas variando a frequencia entre 50Hz e 10 KHz. As ultimas

medidas foram realizadas utilizando urn equipamento automatico Solartron, Impedance/Gain-Phase

Analyzer, modelo Si 1260, que nos permitiu variar a frequencia de forma continua de 10JlHz a 32MHz.

Apresentamos, nas figuras 46 a 47, os resultados das medidas dieletricas, dos aerogeis M60-N,

M50-N e M40-N sem tratamento termico e oxida~ao em fun~ao da frequencia e temperatura (colocadas

no criostato frio com nitrogenio liquido e evacuadas por urn periodo de 2h). A figura 46 mostra 0

comportamento da constante dieletrica f' e perda dieletrica tg(6) = f"/f' do aerogel M40-N, em baixa

temperatura T < 80K em fun~ao da temperatura medida a 1KHz. A constante dieletrica e da ordem de

f' = 1.4, valor bem inferior a da silica amorfa (fundida) f' = 3.8. A diminui~ao rapida de f' para T '"

400K e acompanhada de uma perda dieletrica 100 vezes maior que aquela observada em silica fundida.

Este pico, no caso de aerogel M60-N, e mostrado na figura 47 em fun~ao da frequencia. Observamos

nest a figura que hit urn pequeno deslocamento e uma diminui~ao do maximo do pico da perda

dieletrica no sentido de temperatura mais baixa, quando diminuimos a frequencia aplicada. Hunklinger

et al[181] e Anderson et al[224] propuseram que este pico seja devido a defeitos estruturais localizados

em diferentes configura~oes de po~o de potencial duplo, onde os atomos de oxigenio podem mover-se de

urn lado para outro em movimento longitudinal, transversal ou mesmo por pequenos angulos de

rota~ao do tetraedro Si02, com uma larga distribui<;ao de tempos de relaxa~ao. Porem os nossos

resultados nos mostram que este pico, provavelmente, seja devido a agua na estrutura do material



4.2'1(. Este aumento e devido a adsor~ao de helio sobre as paredes dos poros devido a intera~ao de van

der Waals[217]. A temperatura do heIio liquido a constante dieletrica da urn saIto quando 0 helio

liquido enche os poros. A temperatura mais baixa, a constante dieletrica aumenta muito pouco e passa

por urn maximo no ponto ~ . Esta varia~ao reflete a mudan~a da constante dieletrica do heIio liquido

para T < 4.2'1(.

Na figura 48 apresentamos a constante dieletrica dos aerogeis M60-N, M50-N e M40-N,

medidas a 10 KHz em fun~ao da temperatura. Observamos que a constante dieletrica tern 0 mesmo

comportamento para ambos aerogeis, tendo apenas urn deslocamento para valores maiores a medida

que aumentamos a quantidade de TMOS do aerogel. Este aumento da constante dieletrica com 0

aumento de TMOS esta relacionado com 0 aumento de Si02 e 0 decrescimo da porosidade no material

poroso, que tambem provova urn aumento da densidade aparente do material, figura 29. 0 aumento da

constante dieletrica na temperatura de 4.2K, reflete 0 preenchimento dos poros por helio liquidos.
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Figura 47 - Tg( 8) versus temperatura para 0 aerogel M60-N sem tratamento medido nas frequencias de

0,4; 1,0; 5,0 e 10 KHz.
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Apresentamos nas figura 49 a 52 os resultados da constante e perda dieletrica, medidas a

10KHz, em fun<;ao da temperatura e do tratamento de sinteriza<;ao do aerogel M60-N em amostras

primeiramente oxidadas a 600°C/4h, em fluxo de 02' com a finalidade de eliminar os compost os

organicos e refor<;ar as liga<;oes Si-O presentes na estrutura, seguindo-se entao os tratamentos a

temperaturas superiores e em amostras sem oxida<;ao.

Na figura 49 apresentamos os resultados da constante dieletrica do aerogel M60-N em fun<;ao

da temperatura e tratamento de sinteriza<;ao, onde a cur va (0), e de uma amostra sem tratamento

termico e oxida<;ao. As outras curvas sao referentes a amostras pre-oxidadas.

A constante dieletrica do aerogel, apresenta 0 mesmo comportamento em fun<;ao da

temperatura, havendo apenas urn aumento da mesma com 0 aumento da temperatura de sinteriza<;ao.

Observamos tambem que a constante dieletrica aumenta em temperaturas superiores a 150oK. Este



aumento e dependente da quantidade de agua existente na amostras, que e melhor observado nas

figuras 50 e 51. Na amostra tratada a 1l00°C, os valores da constante dieletrica esperados eram da

ordem de 3.8, uma vez que este e 0 valor da silica fundida, porem encontramos urn valor superior 4.9

(curva (+)). Este valor aumentou para 5,28 apos a amostra permanecer 49 dias dentro do criostato, em

ambiente de gas He a temperatura ambiente. Responsabilizamos este aumento de £', a uma absorr;ao de

agua proveniente da tubular;ao do sistema, uma vez que todos os laboratorio do departamento que

utilizam He tern uma ligar;ao direta com 0 laboratorio de liquefar;ao de He. Tambem obsevamos que

quando 0 vacuo do sistema era refeito a constante dieletrica f' diminuia, 0 que nos faz acreditar que 0

valor da constante dieletrica superior ao da silica fund ida, seja tambem devido a agua no material.

Porem Chandrashekhar et al[240) encontraram urn valor da constante dieletrica de ::::::6 e 7 nos vidros

obtidos atraves do gel organico (xerogeis de alcoxidos de TMOS). Tambem encontraram urn valor do

pica da perda dieletrica a 30K superior ao da silica fundida. Chandrashekhar propos que estes valores

encontrados, superior ao da silica fundida, tanto da constante como da perda dieletrica fossem devido a

presenr;a de carbono nos vidros.

Nas figuras 50 e 51, comparamos a constante e perda dieletrica do aerogel M60-N, medida a

10KHz, de amostras que foram submetidas a vacuo, e em seguida expostas a umidade.

Na figura 50 temos 0 resultado de uma amostra que foi tratada a 800°C/2h apos uma oxidar;ao

a 600°C/4h em ambiente de O2. Esta amostra foi aquecida a 60°C/15h em vacuo de 1O-3bar, curva

(6.), em seguida retirada do sistema e deixada exposta ao meio ambiente por 6h. Apos este tempo a

amostra foi recolocada no sistema e realizamos uma segunda medida sem vacuo, curva (0). Observamos

nesta figura que, a He liquido, tanto a constante como a perda dieletrica tern valores iguais em ambas

condir;oes de medidas, porem os valores obtidos apos a amostra ser exposta 8.0 meio ambiente por 6h,

tomam-se cada vez maiores em rela<;ao a amostra evacuada, com 0 aumento da temperatura.

Observamos nas figuras 50b 0 aparecimento de tres picos na perda dieletrica que deslocam para

temperaturas mais baixas com 0 aumento da quantidade de agua no material (ver tambem as figuras

46 e 47). Estes picos de absor<;ao estao situados nas regi6es de temperaturas; T < 100'K , 150'K < T <
220'K e 220'K < T < 350'K, respectivamente. Estes resultados estao de acordo com aqueles encontrados

por Kamiyoshi et al[220] em "actigel" Prolabo (gel de silica), Freymann[241] e Rollamd et al[242].

Na figura 51 apresentamos os resultados de amostras sem oxidar;ao; sem tratamento termico e

tratada a 912°C/2h. Na figura 51a temos as medidas da constante dielietrica, onde as curvas (+) e (*)

sao referentes a amostra tratada a 912°C/2h que apos deposir;ao dos eletrodos e fixa<;ao dos contactos

foi mantida proxima de uma l<impada de 300W por urn periodo de 30h, e rapidamente colocada no

sistema, sendo evacuada por 2h a 25°C, curva (+). Apos esta medida a amostra foi mantida por 2

meses dentro do sistema em ambiente de gas He, curva (*). As outras duas curvas ( 0 e 6. ) referem-

se a amostra sem tratamento que foi primeiramente aquecida a 60°C/15h em vacuo de 1O-3mbar (0), e



apos mantida em urn ambiente de 97% RH por urn periodo de 3h ( ~). Este resultado, comparado com

o da figura 50a, mostra que 0 comportamento da constante dieletrica em rela~ao a absor~ao de agua na

superricie do aerogel e 0 mesmo independente do aerogel ser ou nao pre oxidado.

Na figura 51b apresentamos a perda dieletrica somente do aerogel sem tratamento em fun!;ao

da temperatura, onde a primeira medida curva (0) foi realizada, sem fazer vacuo, numa amostra que

apos ser preparada ficou guardada por duas semanas, porem exposta ao meio ambiente. A segunda

medida, curva (~), foi realizada na mesma amostra apos ser retirada do criostato e evacuada a

temperatura ambiente durante 10h, e rapidamente colocada no criostato para que a absor~a() de agua

fosse a minima possivel. Observamos nesta figura que quando a amostra foi mantida por urn periodo

de duas semanas em meio ambiente, apareceram apenas dois picos ao inves de tres como mostra a

figura 50b. Ou seja, 0 pico que aparece na faixa de 150 a 2200K foi sobreposto pelo pico de maior

intensidade que aparece na faixa de 220 a 300oK. Observamos tambem que ao fazer vacuo, curva ( ~),

o primeiro pico de absor!;ao a dasaparecer e aquele de maior intensidade, e em seguida os outros dois

picos de menor intensidade. Acreditamos que 0 pico de maior intensidade seja devido a agua livre, e os

outros seja devido a agua ligada. Porem Heukelon et al[243] atribui a absor!;ao dieletrica de maior

intensidade a heterogeneidade do dieletrico. E, segundo Kamiyoshi et al[220]0 pico que aparece a baixa

temperatura, menor que lOOK, nao reaparece quando a amostra e rehidratada.

Estes resultados, mostram 0 quanto a absor~ao de agua na superricie dos aerogeis afetam as

suas constantes e perdas dieletricas, atraves dos efeitos da agua tanto livre como ligada (dependendo da

quantidade de agua adsorvida pelo aerogel), demostrando assim a importancia desta tecnica na

caracteriza~ao deste materiais.

A figura 52 mostra a varia!;ao de c' e tg(c5)em fun~ao da frequencia medidos a 25°C no aerogel

M60-N (tratado a 600°C/2h) com diferentes conteudos de agua. Onde observamos que para () = 09, c' e

independente da frequencia e seu valor e inferior ao da silica fundida, refletindo a natureza porosa do

material[188]. Para () > 0 a constante dieletrica c' apresenta urn comportamento de dispersao tipica, e

seu valor medido a 106Hz aumenta mais que linearmente com 0 conteudo de H20 ate Ws = 0,3g

H20/g Si02 correspondendo a ()H 0 = 1,5 ( valor maximo conseguido sem quebrar a amostra). Ao
2

contrario dos xerogeis[218], os picos de perda sao observados somente para () >1; em baixa quantidade

de agua eles se situam em baixa frequencia e ficam mascarados pelos efeitos dc, mesmo que seja

aplicado uma voltagem ac baixa. A varia~ao da frequencia do maximo do pica de perda versus 0

conteudo de H20 e mostrado na figura 53 junto com os resultados obtidos para xerogeis de Si02[184]. A

90 e 0 nOmero de camadas de moleculas de adsorvente na superricie do material, e foi
determinado supondo que uma molecula de agua tenha uma area de 0.108nm2[1~194,219]. Para
determinar 0 valor de 0, c31culamos a area da quantidade de agua adsorvida e dividimos pela area do
material



variação mais rápida e o grande deslocamento do pico na frequência, pode ser devido a diferentes

estruturas da água causada pela natureza fractal da superricie do aerogel.
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Figura 49 - Constante dielétrica, (', em função da temperatura do aerogel M60-N oxidado a 600°Cj4h

em fluxo de 02' As medidas foram realizadas a 10KHz. As amostras foram inicialmente aquecidas a

60°Cj15h em vácuo de 1O-3mbar antes de iniciar as medidas na tentativa de eliminar a água adsorvida

durante o manuseio: (o) sem tratamento e sem oxidação, (O) 800°Cj2h, (l:J.) 912°Cj2h, (*) 1052°Cj1h

(sem vácuo), (+) amostra tratada a llOO°CjO,5h.



M60-N (pré oxidado a 600°C/4h em ambiente de O2)

Cll

&:m CllQ)
õ:> o

o
cs:>

00

i>.i>.t:.

t:.t:.t:.

t:.t:.~t:.t:.t:.t:.

t:.

2.15

..•......

'...,'-'cu:s 2.05'CI)CI)õ
CI)

+Jl:c 1.95 -
+J Ull:oÜ

1.85 I . I • I • I I
O 100 200 300

Temperatura (K)

1.2E-002

8.0E-003

4.0E-003

O.OE+OOO

Figura 50 - Dependência da constante dielétrica, c', (figura 50a) e perda dielétrica, tg( b) (figura 50b),

medidas a 10KHz, em função da temperatura do aerogel M60-N tratado a 800°Cj2h, após ser

submetida a vácuo ( /:).) e após ser exposta ao meio ambiente por 5h (o).
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tratamento. Onde as curvas (+) e (*) referem-se à amostra tratado a 912°C após ser submetido a

vácuo e adsorção de água respectivamente, e as cuvas (o) e (t::..) são referentes à amostra sem

tratamento, também submetida a vácuo e a adsorção de água. Figura 51b - perda dielétrica, da

amostra sem tratamento.
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V.3.2 - Tempos de Relax:~ Tl e T2 da .Agua Adsorvida na Superticie d08 Aerogeis por NMR

(Ressonancia Magnetica Nudear)

A dependencia com a temperatura do tempo de relaxa~ao longitudinal (spin-rede) e transversal

(spin-spin) Tl e T2 da agua adsorvida na superflcie dos aerogeis foi estudada para 0 aerogel M60-N,

sinterizado a 600°C por urn periodo de 2h e rehidratado a diferentes conteudo de H20, C <
l,6gH20/gSj02' usando urn espectrometro de NMR pulsado numa frequencia de 24.04 MHz. Tl foi

determinado pelo metodo de satura~ao progressiva[221l. Os valores de T2 superiores a 100/Ls foram

determinados pela tecnica spin-eco ( pulsos de excita~ao rr/2 ~ 2/Ls, tempo morto do detetor 12/Ls) e os



mais rápidos foram obtidos diretamente da medida do decaimento livre da magnetização induzida

seguindo um pulso de 7r /2.

Apresentamos na figura 54 a amplitude do sinal de NMR em função do conteúdo de água no

aerogel. Em amostra totalmente seca não foi observado nenhum sinal de NMR, amplitide zero. Nesta

figura observamos dois comportamento distintos da amplitude do sinal, nos quais traçamos duas retas.

É importante observar que o ponto de intersecção destas retas se dá em ():::: 2.3. Este ponto de

transição do sinal em função do conteúdo de água é melhor caracterizado nas medidas de tempos de

relaxação spin-spin (transversal) e na caracterização da cinética de adsorção de água, que será vista

posteriormen te.
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Ao contrario de Woessner[195], que utilizou uma amostra de argila hectorita, a curva de

relaxa~ao do aerogel, exibe somente uma simples componente de relaxa~ao em fun~ao da temperatura e

do conteudo de agua adsorvido, como mostra a figura 55. Nos casos em que aparece mais de uma

componente nos tempos de relaxa~ao, a desmagnetiza~ao deixa de ser exponencial, consequentemente, 0

grafico desta desmagnetiza~ao em fun~ao do tempo em papel monologo deixa de ser uma reta.

Na figura 55, graficamos somente uma curva como demostra~ao da exponencialidade do

decaimento do sinal de magnetiza~ao das nossas amostras.
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o comportamento do tempo de relaxac;ao spill-rede ou longitudinal e apresentado nas figuras

56. Onde graficamos liT} versos a razao de concelltera~ao C, siJica-agua, ou seja, (gSjO/gH
2

0)'

Observamos llesta figura urn aumenta linear com a concentrac;ao como previsto pela equa~ao 50.

Portanto, a intersecc;ao desta reta com a ordenada nos da 0 valor de liT la' que vale 0,54 (s-I), e da



0' = 2,99 10-5 IT.S( ~ - T1 ) = 0,7337
Ib la

podemos determinar 0 valor de T1 . Utilizando 0 valor da densidade molecular da agua ligada, IT =
[] ,lb,

9,25 (nm-2) 191-195, e a superficie especifica do aerogel, S = 787 m2/g, obtido pelo metodo BET,

encontramos urn valor de ~ = 3,911 (s-I), ou T1b = O,256s. Assim, com 0 usa da equat;ao 51,
Ib

determinamos os tempos de relaxat;ao da agua livre T la e ligada T 1b no interior do material

diretamente. ° valor de T la igual a 1.85s obtido, corresponde ao valor da agua pura con tendo

5,626x1017 moleculas de 02/mgH20, segundo a equat;ao [222]

Portanto a razao de relaxat;ao RIb/RIa da fase da agua ligada e livre que aparece na equat;ao

(52)[196] vale.

Os nossos resultados de TI em funt;ao da concentrat;ao de gSjO/gH
2
0' obtidos em temperatur:a

ambiente, figura 56, tern uma excelente concordancia com aqueles obtidos por Hanus et al[196] com urn

po de silica comercial usado como suporte de catalise (Alfa Division).

A variat;ao de T 2 na temperatura ambiente e mostrada na figura 57 que indica claramente uma

mudant;a drastica para urn conteudo de agua em torno de () = 2.2; 0 qual acredita ser 0 limite da

transit;ao entre a agua livre e Iigada.

Tres dependencias tipicas de temperaturas de TI e T2 sao mostradas na figura 58 para

conteudo de agua () = 4,1; 2,3 e 0,7, respectivamente. Quando a temperatura decresce 0 valor de T1

diminui e passa por urn minimo. Os dados obtidos com () = 4,1 indicam uma mudant;a de est ado

(ponto de congelamento) ocorrendo em -20°C. Esta transit;ao nao e bem definida para () = 2,3 e nao

ocorre para 0 = 0,7. Contudo 0 deslocamento do minimo de T1 na diret;ao de temperaturas mais baixa

quando () diminui indica uma diminuic;ao da interac;ao agua-superricie. Os dados da relaxac;ao

transversal foram de uma unica componente para todas as temperaturas. Urn decaimento muito rapido

de T 2 e observado para () = 4,1 em -20°C. A variac;ao e mais lenta para 0 = 2,3 e nao existe para 0 =
0,7. Estes resultados san indicac;oes claras da existencia para () = 2,3 de uma fase da agua livre que



congela em T < O°C, o deslocamento de temperatura sendo maior para valores decrescente de (). Os

dados de baixo conteúdo de água são similares aqueles obtidos por Woessner[I94] e Michel[246]. O

máximo de T2 em _25°C e o subsequente decréscimo de T2 em temperaturas mais altas (também

observado em duas outras amostras) resultam da transferência dos plotons nucleares que ocorre mais

rapidamente com o aumento da temperatura. Em todas as amostras em bai.xa temperatura o aumento

de T2 com a temperatura tem a mesma energia de ativação aparente '" 7.2kcaljmol como aquelas

encontradas por Woessner[I94]. O processo de congelamento observado em baixa temperatura, não

necessariamente indica a formação de gelo, mas somente uma redução na mobilidade molecular, devido

a formação de uma rede mais rigida e estruturada, sendo que o valor de T 2 para o gelo é uma ordem

de grandeza mais baixo.
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V.3.3 Medidas de DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial)

Na figura 59 e na tabela 6 apresentamos os resultados das medidas de DSC do aerogel M60-N,

sem oxidação, tratado a 600°C/2h com vários conteúdos de água adsorvido realizadas a baixa

temperatura (-70 a 150°C), utilizando em um equipamento DSC7 Perkein Elmer a uma taxa de

aquecimento de 10°C/min .. Observamos duas regiões com reações endotérmicos; uma a ::::120°C que

está relacionada com a evaporação da água do aerogel, sendo que a altura destes picos decrescem a

medida que a quantidade de água diminui, desaparecendo na amostra seca. O segundo efeito está

relacionada com o congelamento da água na superflcie do aerogel e, acontece a uma temperatura bem

inferior ao da água livre. Estes resultados estão de acordo com os obtidos pela técnica de NMR, figura

52, onde observamos a transição da fase liquida da água adsorvida na superflcie para a fase sólida.

Estes picos são bem inferiores aos da evaporação e, ao contrário destes, que estão em torno de 120°C,

inicialmente desloca na direção de temperaturas mais baixa com o aumento da quantidade da água

adsorvida, porém para uma absorção superior 40% em peso de água, desloca na direção de
temperatura mais alta, tabela 6.

Tabela 6 - Valores dos máximos da temperatura dos picos de DSC, encontrados no aerogel M60-N, sem

oxidação, tratado a 600°C/2h em função do conteúdo de água, em percentagem de peso, adsorvida pelo
aerogel.

% H20 l°pico(°C) 2°pico(OC)

O

-9,3nd

16

-4,8122

25

-25,0122

40

-47,7116

60

-19,6120

74

-15,6119
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Quando deixados em atmosfera umida, os geis porosos absorvem agua. A cinetica desta

absorc;ao foi estudada para varios aerogeis com diversos tratamentos, previamente secos dentro de uma

estufa a 200°C por urn periodo de 24h, e em seguida colocados em uma atmosfera de 95% RH a uma

temperatura de 25°C. Apresentamos na figura 60 a quantidade de agua ad~orvida por grama de silica

em func;ao do tempo de permanencia na atmosfera de 95% RH. Observamos, nesta figura, que 0 tempo

e a quantidade de agua de saturac;ao depende da temperatura de sinterizac;ao do aerogel. Na figura 61,

temos a evoluc;ao no tempo da razao relativa K = [M(t) - M(o)]/[M(oo) - M(o)] onde Mea massa das

amostras nos tempos indicados, em func;ao da raiz do tempo (h1/2). Encontramos que a cinetica de

adsorc;ao segue a lei t1/2 caracteristica de urn mecanismo de difusao, porem com duas indinac;oes

diferentes (exceto a da amostra sem tratamento que aparece com uma (mica inclinac;ao), e foi

necessario 260h para obter uma completa saturac;ao (K = 1). Em t1/
2 < 8 as curvas sao coincidentes,

em t1/2 > 8 as inclinac;oes das curvas aumenta com 0 tratamento de sinterizac;ao do aerogel. Porem as

amostras tratadas a 600, 800 e 912°C/2h estao muito proximas, sendo diflcil de distinguir a diferenc;a

entre elas. E importante observar que 0 ponto de intersecc;ao das duas retas, ou seja onde a difusao

aumenta, desloca para tempos e quantidades de agua adsorvida menores. Este ponto foi calculado no

caso da amostra tratada a 600°C/2h e 0 valor de 2.2 de () encontrado, coincide com aquele em que 0

tempo de relaxac;ao T 2 ' figura 52, sofre uma drastica mudanc;a. Esta mudanc;a de comportamento de

T 2 indica 0 ponto de transic;ao da agua livre e ligada na superflcie do material. Na saturac;ao, 0

conteudo relativo de H20 Ws(g H20 Ig Si02seco) diminui com Ts' mas a razao relativa Ws/V p , on~e

Vp e 0 volume total de poros aumenta com Ts' urn valor de 1 sendo obtido somente para Ts > 912°C.

Esta variac;ao foi tambem observada nos xerogeis[219] e esta provalvelmente relacionada com a

estrutura fractal da superflcie rugosa dos geis observados em baixo Ts ' indicando que 0

comportamento de adsorc;ao de H20 e principalmente governada pela geometria dos poros do que pela

quimica de superflcie como foi suposto por Iler[4].

A figura 62 mostra a quantidade maxima de agua adsorvida pelos aerogeis M60-N, (0), M50-N

( ~) e dos xerogeis de silica pura (+) e de silica dopado com cobalto (*), produzidos com TEOS

(tetrametoxisilano) e etanol, obtidos por Orgaz et al[235], em func;ao da temperatura de sinterizac;ao

destes materiais. Estes resultados mostram que 0 comportamento da absorc;ao da agua e 0 mesmo nos

xerogel e aerogel. Porem 0 aerogel M60-N apresenta uma absorC;ao total superior aos xerogeis, enquanto

que 0 aerogel M50-N uma absorC;ao inferior. Segundo Orgaz 0 maximo de adsorc;ao pode estar

diretamente relacionado com a quantidade de grupo silanol na amostra. Acreditamos que 0 conteudo de

agua de saturac;ao nao esteja somente relacionado ao numero de grupos de silanois nas amostras, mas

tambem ao numero, forma e tamanhos de poros e da pressao ambiente.
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Figura 61 - Evolu<;ao da razao relativa K = Mt/Moo , em fun<;ao da raiz do tempo, onde Mt e a massa

de agua adsorvida pelo aerogel, e Moo a massa de agua adsorvida na satura<;ao.
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Figura 62 - Ganho de peso máximo (na saturação) de água (gH20/gSi02)' em função da temperatura de

sinterização. Onde (o) aerogel de siIica M60-N, (6) aerogel de siIica M50-N mantidos em uma

atmosfera de 95% de RH, T = 25°C e, (+) e (*) xerogéis de siIica pura e dopada com cobalto

respectivamente, em atmosfera de 100% RH preparados com TEOS e etanol[235]
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Tabela 7 - Quantidade de agua adsorvida na satur~ao em fun~ao da temperatura de sinteriz~ao dos

aerogeis, M20-N, M30-N, M40-N, M50-N e M60-N.

TRATAM. M20-N M30-N M40-N M50-N M60-N
TERMICO

SEM 0,04 0,26 0,15 0,11 0,062
TRATAM.

SEM
TRATAM. 0,11 0,29 0,14 0,15 nd
( PO )

600°C nd 0,30 0,30 0,22 1,33
2H

800°C 0,17 nd 0,18 0,15 1,17
2H

900°C nd nd
/

nd nd 1,05-2H
10000C nd nd nd 0,05 0,43

2H



Urn estudo sistematico das propriedades estruturais dos aerogeis de silica preparados de TMOS,

metamol, agua foi apresentado. A principal e original encontrada esta relacionada a varia~ao drastica

da densidade estrutural observada durante 0 procedimento de sinteriza~ao. As propriedades de

relaxa~ao da agua adsorvida sobre a superflcie dos aerogeis foram estudadas at raves de espectroscopia

de relaxa~ao dieletrica e tecnica de ressonancia magnetica em fun~ao da temperatura e do conteudo de

agua. Todos os comportamentos confirmam aqueles encontrados para silica gels ou xerogeis. As

moleculas da agua adsorvida pertence a duas diferentes fases: moleculas de H20 ligada a grupos de

silanois e adjacente a superflcie que nao mostra nenhum comport amen to de congelamento, e moleculas

de agua livre observado para () ~ 2 mostrando uma temperatura de congelamento.

Observamos tambem que tanto a constante como 0 pico de perda dieletrica e fortemente

dependente do conteudo de agua presente na amostra, principalmente a baixa frequimcia. Os resultados

obtidos em fun~ao da temperatura tambem mostram esta dependencia, onde 0 pico da perda dieletrica

que aparecem entre 30 a 800K e a 200°C desaparecem quando a agua e totalmente eliminada do aerogel.

o pico que aparece entre 30 a 80°C foi visto por Hunklinger et al[ISI], em varios tipos de vidros e

suposto ser devido a presen~a de defeitos estruturais localizados com uma distribui~ao larga de tempos

de relaxa~ao em varias configura~oes. Porem 0 que observamos e 0 deslocamento deste pico na dire~iio

de temperatura mais alta e a diminui~ao de seu maximo, chegando a desaparecer depend endo da

condi~ao e tempo a que e submetido a vacuo. Isto nos leva acreditar que estes picos observados por nos,

nos aerogeis, e outros autores como: Hunklinger et al[ISI] e Anderson et al[224] em vidros, seja devido

unicamente a agua livre ou ligada na superflcie ou no interior do material, e nao a defeitos na rede

como foram primeiramente supostos.

Nas analises termogravimetricas TGA e termodiferencial DTA aparecem 4 estagios envolvendo:

1) A evapora~ao de agua molecular ( 25 a 150°C ). As perdas de peso desta regiao vai depender da

quantidade de agua que 0 material absorveu, temos nesta regiao somente evapora~ao de agua livre

(DTA endotermico).

2) Oxida~ao dos residuos organicos tipos -OCH3 a T ~ 270 a 380°C praticamente sem perda de peso

(DTA exotermico ).

3) Continua~ao da oxida~ao com perda de 5,08% de 400 a 610°C, para 0 aerogel M60-N, 5,14% de

400 a 650°C, para 0 aerogel M50-N e de 42% de 380 a 760°C para 0 aergel M40-N ( DTA endotermica ).

4) Continua~ao da perda de uma pequena quantidade de peso ate ~ 1000°C correspondendo it
decomposi~ao das liga~oes silanol que formam pontes do tipo siloxanos, principalmente nos aerogeis de

men or quantidade de TMOS.



No estudo de infravermelho realizado nas amostras, cujas pastilhas foram obtidas diretamente

dos aerogeis, figura 39, observamos 0 aparecimento do pico de bsorc,;aoem 3750cm-1, que esta associado

aos silan6is de superflcie, em todos os tratamentos de sinterizac,;ao realizados.-



Vma vez que a clora~ao a alta temperatura foi vista (por Eduardo R. J[46] e Thierry Lours[13])

nao ser suficiente para eliminar satisfatoriamente todo 0 grupo OH-, seria interessante fazer uma

secagem hipercritica, onde em vez de usar alcool no autoclave para complementar a pressao usar 0

tetracloreto de carbono. Fazendo assim a desidrata~ao durante a elimina~ao do solvente. Nestas

condi~oes 0 gel tera maior contato com 0 cloro podendo assim ter uma maior substitui~ao.

Fazer urn estudo da densifica~ao dos aerogeis, sobre pressao de 02, N2 ou Tetracloreto, ate

uma temperatura de ::::::lOOO°C(antes que os poros sejam totalmente fechados). Em seguida, aliviar a

pressao e fazer vacuo.

Fazer urn estudo detalhado das propor~oes e evolu~oes dos varios tipos de sitios de silanois Qn

existentes nos aerogeis, em fun~ao da concentra~ao de TMOS.

Realizar medida de infravermelho a baixa temperatura (-50 a O°C)e em temperatura ambiente

em fun~ao do conteudo de agua, para complementar os resultados de DSC e ganho de peso de agua

maximo na satura~ao em fun~ao da temperatura de sinteriza~ao, respectivamente.

Fazer urn estudo detalhado de DTA e TG dos aerogeis envelhecido, com a finalidade de

verificarmos se realmente nao existe nenhum pica endo relacionado com a perda de massa. Caso

confirme este resultado podemos utiliza-Io como amostra padrao.

Fazer urn estudo de DT A e TG em temperaturas fixas em fun~ao do tempo para identificar os

picos que aparecem na densidade da matriz e area especlfica, figuras 26 e 29.

Fazer urn estudo da constante dieletrica £' em fun~ao cia temperatura e da frequencia com urn

total controle da quantidade de agua no aerogel.



Os aerogeis de silica permite cobrir uma regiao de indice de refra~ao de 1.01 a 1.2, que e

intermediario aos indices de refra~ao dos gases e liquidos, 0 que permite desenvolver urn contador de

Cerenkov no estado solido[225,226]. ° contador de Cerenlov SaG muito usado na flsica de alta' energia e

astroflsica nuclear para identificar as cargas das particulas de altas energias e medir suas velocidades.

As atividades e seletividades das rea~6es catalisticas e muito maior nos aerogeis do que no

metodo convencional (devido a sua alta superflcie espedfica). Tambem tern sido encontradas algumas

reac;6es catalisticas que nao ocorrem no metodo convencional. Exemplo de aerogeis catalizadores;

b-1) aerogeis de Ti02[67]

b-2) aerogel de NiAI203[68]

b-3) aerogel de Fe203/Si02 e Fe203/AI03[69-72], esta catalise merece uma especial atenc;ao, por estar

diretamente ligada ao problema da crise energetica e da deficiencia de oleo cru. Foi mostrado nas

referencias [70, 71] que 0 oxido de ferro (Fe203) em silica ou alumina exibe uma atividade F.T

(Fisher- Tropsch) de duas a tres ordem de grandeza mais alta que a catalise de ferro convencional. Ale.m

de se tomar inativo sobre luz. ° aerogel de Fe203/Si02 tern uma produtividade da ordem de lkg de

parafina por kg de catalise por hora, enquanto que 0 convencional exibe uma produtividade de 3g de

parafina por kg de catalise por hora, nas mesmas condic;6es de reac;ao.

c) Como isolantes termicos,

d) Encapsulamento de residuo nuclear,

e) Para armazenar propelente frio de foguete, por exemplo, as propriedades gelificantes dos aerogeis de

Si02 e Al203 foram usadas para gelificar 0 RFNA (red fuming acid) e IRFNA, como oxidante , 0

dimetil-hidrazina assimetrico (ADMH) e 0 dimetil-hidrazina assimetrica (UDMH) como

com bustl vel [228].

Alem destas, existem as aplica~6es dos aerogeis parcial mente densificado (P. D. A.)[229].



Existem diversas manelras de se representar os dieletricos at raves de circuitos equivalentes

constituidos de componentes eletricos ativos, tais como: resistores, capacitores e bobinas[230,231].

No caso de medidas a baixa frequencia « 101Hz), podemos representar 0 dieletrico por meio

de urn circuito equivalente constituido de resistor e capacitor em serie ou em paralelo. Vma vez que a

baixa frequencia, podemos trata-los como sendo meios isotropicos ou lineares, ja que nest a condi\;ao as

anisotropia da constante dieletrica nao sao evidentes,

Representamos na figura B.l urn circuito RC paralelo e urn circuito contendo a amostra. Para

termos uma correspondencia entre os dois circuitos, analisamos a aplica\;ao de uma mesma tensao e

corrente em ambos casos.

ri r:I
y ,-.."., C R c::> yrv C~

!iC iR!

V(t) = Veiwt



~(t)== 1t"(t)

ic(t) == i "(t) == iwC\'(t)
c

i(t) == ~(t) + ic== (* + iwC ) "(t)

Apresentamos na figura C.2 estas corrente no plano complexo. Onde fJ e denominado de angulo

de perda, 'l/J representa a defasagem entre a corrente total e a tensao aplicada. Desta figura podemos

tg( 6) == ~~ == iW~R

1= Y.- V1 + (wRC) 2'
R

V1=-R R

Figura B.2 Represental;ao no plano complexo das correntes que circulam 0 circuito RC (a) e no

dieletrico (b), da figura B.l



Ao aplicarmos urn campo eletrico E(t) que tern uma vari~ao lenta em fun~ao do tempo, em

rel~ao as particulas microcopicas do dieletrico, produz-se uma polariza~ao P(t) que acompanha 0

campo eletrico extermo. Nesta situa~ao podemos aplicar a rel~ao utilizada no caso estatico.

A aplica~ao de urn campo eletrico estatico E(t), em urn dieletrico, faz com que este se polarize

provocando urn deslocamento eletricolO definido por:

Porem, quando 0 campo eletrico e mais rapido que a polariza~ao, esta sofre urn retardamento

em rela~ao ao deslocamento. Assim 0 deslocamento de urn campo eletrico senoidal

D*(t) = Do e i(wt - 6)

Para relacionar 0 campo eletrico E*(t) e D*(t), basta introduzirmos uma constante dieletrica

complexa f* = f' - if". Temos emtao da equa~ao B.9 que;

f*(W) = ~o e-i6(w)
o

1°0 deslocamento eletrico, descreve 0 quanto urn campo eletrico se modifica ao se introduzir

urn dieletrico.



D
£'(w) = EO

C08 (c5(w))
o

D
£"(w) = EO sen (c5(w))

o

Tiramos destas equar;6es uma relar;ao muito importante, denominada de perda dielt~trica,

dependente da frequencia definida por:

£"(w)
tg(c5(w)) = £'(w)

Onde £'(w) e uma generalizar;ao da constante dieletrica para urn campo com uma variar;ao

senoidal. E, a quantidade £"(w) representa a componente do deslocamento D(t) que esta defasado de

90° em relar;ao ao campo E(t), e esta associada a energia dissipada por cm3 (no dieletrico) e por

unidade de tempo. Esta energia dissipada e determinada por:

w = ~ E2 £"(w)
8'11" 0

Os nossos resultados foram obtidos atraves da medida de capacitancia. Como ja vimosj

materiais que apresentam urn deslocamento dieletrico (D), que aumenta em proporr;ao direta ao campo

(E) no interior do dieletrico (e definido como dieletricos lineares), a constante de proporcionalidade

sendo definida como a constante dieletrica relativa (k'), podemos escrever[232):

onde Ea e 0 campo aplicado, <0 a permitividade (constante dieletrica) do vacuo = 8.85xlO-12F1m. 0

deslocamento dieletrico, descreve 0 quanto 0 campo aplicado e alterado com a presenr;a do dieletrico. A

constante dieletrica e uma medida da abilidade do material armazenar carga em relar;ao ao vacuo e e

uma caracteristica do material.

A aplicar;ao desta equar;ao em um material de constante dieletrica relativa k', e capacitancia C

(faray) entre duas placas paralelas de area A, com uma carga Q (coumbs), separadas por uma distancia

(d), pode ser desenvolvida como segue[l iO):



k' - .12.. _ Q/A (B.19)
- £oE - £oV/d

portanto,

Q = £ok'~V = CV (B.20)

onde

C= £ k,A = C k' (B.2!)o d 0

ou
k' - ..Q. £ (B.22)- Co £0

Co e a capacitancia do ar, V voltagem aplicada e £ a permitividade do material (F/m) e k' represent a a

razao das permitividades ou razao da carga armazenada na celula capacitiva relativa ao ar ou vacuo

com 0 dieletrico.

I = dd
Q= iwC k'Vt 0

Contudo, urn dieletrico real apresenta duas componentes de correntes ( Ie e IR ), como visto em

capitulos anteriores ou figura B.2. Onde a corrente Ie representa a corrente capacitiva (sem perda de

energia) dependente da frequencia, proporcional a carga armazenada no capacitor e leva a voltagem a

90°. A corrente IR e uma corrente de condu~ao ac em fase com a voltagem V, represent a a perda de

energia ou dissipa~ao de potencia no dieletrico. Esta condi~ao pode ser representada pela introdu~ao de

uma permitividade (ou constante dieletrica) complexa, como segue:



II
IR II wC k"V k"

tg (6) = Ie = wC:k'V = k'

Desta equa~ao e da figura B.2 verifica-se que 0 fator de perda tg(6) representa 0 desvio da

idealidade do dieh~trico.

Circuitos em serie sao geralmente usados em materiais de baixa perda ( tg(6) < 0.032 ), que

constituem a maioria dos dieletricos. Para tg(6) > 0.032, estes circuitos dao valores muito altos para k',

k" e 0 circuito equivalente em serie deve ser substituido por urn em paraledo. Caso necessite de uma

precisao muito alta, introduz-se corre~oesnas equa~oescomo mostram as referimcias [170,232].
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