
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO
INSTITUTO DE FTslCA DE SAO CARLOS

Prepara~ao e Caracteriza~ao de Mulita
Coloidal {3AI2032Si02)obtida pelo pr£
cesso Sol-Gel.

Disserta~ao apresentada ao Instituto de
Fisica de Sao Carlos, para a obten~ao
do titulo de Mestre em Ciencias Fisica

1994
c:oF".'pr'C' DE BIBLlOi'ECA E
..•.:> •.... !'" \' i' •••. ;-.;:-:-;=)~"", , ~. ,#'~ :~. ;' ;



IFSC Univenidade • S60 Paulo
Institt,ttod. Ffsica d. S60 Carlos Fone(0162) 72-6222

Fax (0162) 74-9151
Av. Or. cartos Botelho. 1465
Caixa Postal 369

ItEftBROSDA COIIISSao JUl6ADDRA IlA DISSERTACao DE IlESTRADODE IIUICIO SI_. IE LIlIA AFRES.,,970 - SID cartos - SP
INSTITUTO DE fISICA DE SAD CARlOS. DA UfiIVERSlDADE UE saD PAUlO. Eft 13110/1994 .

-....-i1"-.~(]--.b-
Prot.Dr."ich.lAnd~-~~r

,..d: c2¥?::2 _
ur.Youn'i ftt5siGd.o

~,
" j'. '.
... J.••.J------------- ~- ------------



Dedico este trabalho com todo carinho e temura a minha mle Nair, pela for~a que ela sempre deu

e mesmo afastado de casa continua dando, a minha sobrinha Renata que sempre esteve presente

ao longo deste trabalho aqui em Slo Carlos por meio de cartas e a minha irml Rosinha por todos

esses anos de amizade, convivencia e apoio (e farras!).



Agrade~o 0 suporte financeiro concedido pela CAPES ao longo deste trabalho e tambem ao
CNPq.



Ao Prof. Dr. Michel Andre Aegerter pela orienta~io e oportunidade de iniciar em urn trabalho

experimental.

A aluna de doutorado Doroteia de Fatima Bozano pelo trabalho de co - orienta~io que foi

fundamental, pois quando cheguei no grupo nio possuia nenhum traquejo no laborat6rio e

tambem pela ajuda nos momentos mais dificeis.

A Prof Dra. Yvone Mascarenha pelas discuss5es sobre raio - X, a aten~io e 0 respeito com que

ela trata as nossas duvidas.

Aos Profs. Drs. Fara e Omar do Instututo de Quimica da USP (campus de Sio Paulo) do grupo

de quimica organica e em especial ao teenico do grupo Paulo pelas medidas de espalhamento de

luz e pela aten~io.

Ao Dr. Augusto Neiva do Instituto de Fisica da USP (campus de Sio Paulo) pelas medidas de

analise termica diferencial e aten~io.

Aos tecnicos do grupo por toda ajuda, ensinamentos e amizade, Jorge Novi, Geraldo Frigo,

Marcelo Assun~io, Claudio Kakuda e Marcos Semensatto.

Ao teemco Jose Augusto Lopes da Rocha do grupo de cristalografia pela pasciencia de fazer todas

as medidas de difra~io de raio - X.

As secretarias do grupo Amalia (anterior) e Isabel (atual) por toda ajuda, aten~io e amizade.

Aos vigias Donizetti, Helio, Silvio, Joio Dota (que nio se encontra mais no meio da gente) e

Levino pelos n - abastecimentos de nitrogenio no BET, bons bate - papos notumos e aten~o.

As garotas da biblioteca e em especial a Neusa, Sibele e Celia por toda aten~io dedicada e

amizade.



A Tide e ao halo que ate nos ultimos moment os da entrega do trabalho ajudam a gente.

A amiga Beth (que fizemos quase todas as disciplinas juntos, dividimos a mesma sala neste

periodo e depois fomos do mesmo grupo), uma pessoa maravilhosa, por tudo; amizade, aten~io.

A W1aderez (se~io de alunos) pela aten~io e gentileza com que ela nos trata.

Aos colegas de grupo Claudio Carvalho, Marcelo Macedo, Angela, Djalma, Adriano, Fernando,

e Cezar pelo convivio do dia - a - dia.

Aos colegios da republica Robertinho (do Recife), Cabelo (wlgo Ricardo), Espaguete (wlgo

Carlos) e Catatau (wlgo AnderSon) por todo apoio e ambiente (serio e 16gico!).

As pessoas que nio citei, mas que tiveram urn papel importante ao longo deste trabalho.



,
INDICE

Lista de Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

Lista de Tabelas viii

Resumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ix

Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. x

CAPiTULO I 1

INTROOUC;AO 1

1.1 - Objetivo Oeste Trabalho. 1

1.2 - 0 Processo Sol - Gel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

1.3 - Dispersoes Coloidais. . . . . . . .. 3

1.4 - Geis Coloidais e Polimericos. 4

1.4. 1 - Geis Coloidais. 4

1.4.2 - Geis Polimericos. 4

1.5 - Ceramicas. 6

1.5.1 - Cer8micas Tradicionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9

1.5.2 - Cer8micas Avan~adas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9

1.6 - Mulita. 10

1.6.1 - Prepara~io e Processo de Forma~io de Mulita. 11

1.6.2 - Geis de Mulita Coloidal e Polimerica. 16

1.7 - Boemita (AlOOH), Aluminas Transicionais (Y, 11, 6, e - Al203), Alumina

Alfa (a - Al203) e Tetraetoxissilano (TEOS, Si(OC2Hs)4)' 16

1.7.1 - Boemita e Aluminas de Transi~io 16

1.7.2 - Tetraetoxissilano. 18

CAPiTULO II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19

METODOS EXPERIMENT AIS 19



2.1.1 - Prepara~io do Sol de Boemita. 19

2.1.2 - Prepara~io dos Geis de Mulita 21

2.2 - Tecnicas de Caraeteriza~io 23

2.2.1 - Espectroscopia de Correla~io de F6tons (ECP) 23

2.2.2 - Difra~io de Raio - X. 23

2.2.3 - Analise Termica Diferencial (AID). 24

2.2.4 - Area Superficial BET e Porosimetria gasosa. . . . . . . .. 24

2.2.4.1 - Area Superficial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25

2.4.4.2 - Porosimetria Gasosa 26

2.2.5 - Porosimetria de Mercurio 27

2.2.6 - Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) e Dispersio

de Energia de Raio - X ( EDX). . . . . . . . . . . . . . .. 27

CAPITULO III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30

RESULTADOS EXPERIMENTAIS 30

3.1 - Tamanho medio de particulas do sol de boemita (AlOOH) .

............................................ ... 30

3.2 - Identifi~ das fases cristalognificas dos geis preparados em diferentes

condi~oes de pH e temperatura. 32

3.3 - Efeito do pH e da temperatura sobre as isotermas de adsor~io/dessor~io,

area superficial BET, as distribui~ de tamanho de poro e tamanho

medio de poro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52

3.3.1 - lsotermas de Adsor~io e Dessor~io. . . . . . . . . . . . . .. 52

3.3.2 - Area superficial BET. 53

3.3.3 - Distribui~io de tamanho de poros. . . . . . . . . . . . . . . .. 62

3.3.4-Tamanhomediodeporos 67

3.4 - Porosimetria de Mercurio. . 68

3.5 - Discussao 72

3.6 - Analise termica diferencial (ATD) dos geis preparados em diferentes pH.

............................................... 74

3.7 - Microestrutura dos geis de mulita coloidal preparados em p~ 2.0,2.5

e 3.0 85



3.8 - Microanalise dos geis de mulita preparados nos pH 2.0,2.5 e 3.0 e tratados

a 1250 e 1400°C. 93

CAPITULO VI " 95

DISCUSSAO E CONCLUSAO. 95

4.1 - Discussao 95

4.2 - Conclusao 96

APENDICE A 97

- Espectroscopia de Correlayao de F6tons 97



Figura 1.1 - Esquema do efeito de carga em urn sol coloidal. a) Precipitado, b) sol coloidal e c)

urn gel [7]. 3

Figura 1.2 - Gel coloidal generico obtido pelo aumento da carga sobre a superficie das particulas

[7]. a) Precipitado, b) urn sol c) gel coloidal umido e d) gel coloidal seco. 5

Figura 1.3 - Evoluyao das fases de geis polimericos de composiyao de mulita em funyao do

tratamento termico, obtida por Hyatt e Bansal [15]. Os simbolos representam:

o - spinel AI - Si e 0 - mulita. 7

Figura 1.4 - Evoluyao das fases de geis coloidais de composiyao de mulita em funyao do

tratamento termico, obtida por Hyatt e Bansal [15]. Os simbolos representam:

o - boemita,O - alumina spinel, V - cristobalita, 0 - mulita e t. - (X - alumina.

8

Figura 1.5 - Diagrama de equilibrio de fase do sistema silica - alumina segundo Aramaky e Roy

[20], [21]. 11

Figura 1.6 - Transiyoes de fase em hidr6xidos e oxihidr6xidos de aluminio em funyao do

tratamento termico. 17

Figura 2.1 - Diagrama em blocos do metodo de preparayao da dispersao coloidal de boemita

....................................................... 20

Figura 2.2 - Diagrama em blocos do metodo de preparayao dos geis com composiyao de mulita

coloidal 22



de correla~ao de fetons, utilizando 0 metodo dos cumulantes. 31

Figura 3.2 - Distribuiyao do tamanho de particulas do sol de ex - Al203 obtida por espectroscopia

de correlayao de fetons [33]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 31

Figura 3.3 - Padroes de difrayao obtidos das cartas ASTM [53] para boemita, y - Al203, "

-Al203, 0 - Al203, e - Al203, ex - Al203 e mulita. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 33

Figura 3.4 - Padroes de difrayao de raio - X do pOdos geis com composiyao de mulita preparados

em vanos pH e secos a 6Q0c. Os simbolos representam:B - boemita, A - silica

amorfa. 34

Figura 3.5 - Padroes de difrayao de raio - X do po dos geis com composiyio de mulita preparados

em vanos pH e tratados a 500°C. Os simbolos representam: A - silica amorfa,

S - Al203 spinel. 35

Figura 3.6 - Padr5es de difrayao de raio - X do pOdos geis com composiyio de mulita preparados

em vanos pH e tratados a 980°C. Ossimbolos representam: A - silica amorfa,

s· - spinel AI - Si ou Al203 spinel, 0 - 0 - Al203 e e - e - Al203. •..•. 36

Figura 3.7 - Padr5es de difrayao de raio - X do pOdos geis com composi~ao de mulita preparados

em vanos pH e tratados a 1250°C. Os simbolos ex eM representam ex - Al203

e mulita, respeetivamente. 37

Figura 3.8 - PadrOes de difra~io de raio - X do pOdos geis com composi~ao de mulita preparados

em vanos pH e tratados a 1400°C. Os simbolos ex eM representam ex - Al203

e mulita, respectivamente. 38

Figura 3.9 - Padroes de difrayao de raio - X do pOdos geis com composiyio de mulita preparados

em pH = 0.5 e submetidos a diferentes tratamentos termicos. Os simbolos ex,

M, 0, A, S, S· e B representam ex - Al203, mulita, 0 - Al203, Si02 amorfa, Al203

spinel, spinel AI - Si ou Al203 spinel e boemita, respeetivamente.. 39



Figura 3. 10 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em pH = 1.5 e submetidos a diferentes tratamentos termicos. Os

simbolos a, M, a, A, s, s· e B representam a - Al203, mulita, a - Al203, Si02

amorfa, Al203 spinel, spinel AI - Si ou Al203 spinel e boemita,

respectivamente. 40

Figura 3. 11 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em pH = 2.0 e submetidos a diferentes tratamentos termicos. Os

simbolos a, M, a, A, s, S· e B representam a - Al203, mulita, a - Al203, Si02

amorfa, AI203 spinel, spinel AI - Si ou Al203 spinel e boemita,

respectivamente. 41

Figura 3. 12 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em pH = 2.5 e submetidos a diferentes tratamentos termicos. Os

simbolosM, a, 8, A, S, S· e B representam mulita, a e 8 - Al203, Si02 amorfa,

Al203 spinel, spinelAI - Si ou Al203 spinel e boemita, respectivamente. . 42

Figura 3.13 - Padroes de difra~o de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em pH = 3.0 e submetidos a diferentes tratamentos termicos. Os

simbolosa, M, a,8, A, S, S· e B representam a - Al203, mulita, a e 8 - Al203,

Si02 amorfa, Al203 spinel, spinel AI - Si ou Al203 spinel e boemita,

respectivamente. 43

Figura 3.14 - Evolu~io das fases de geis de composi~io de mulita em fun~io do tratamento

termico, obtida por Hyatt e Bansal [15]. <> - boemita, 0 - alumina spinel, 4 -

alumina, 'V.•cristobalita e 0 - mulita 46

Figura3.16 - Curva de estabilidadede sOisde Si02 em termos do log do tempo de gelifica~io em

fun~io do pH, obtida por Iller [56]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 48



Figura 3.17 - Varia~ao do tamanho medio de flocos em fun~ao do tempo em diferentes pH,

segundo Agrawal, Roj e Cohen [57]. 49

Figura 3.18 - Esquema representativo da disposi~ao das particulas de Si02 e Al203 (0) em geis

com composi~ao de mulita. a) gel homogeneo e b) gel nao - homogeneo

[11]. 51

Figura 3.19 - a - Classifica~ao BOOT (Brunauer, Deming, Deming e Teller) dos tipos de

isotermas de adsor~o mais usuais. b - Classifica~o da !UP AC (International of

Pure and Applied Chemistry) dos tipos de histereses de adsor~ao - dessor~ao em

s6lidos tendo poros de morfologias distintas [58]. 52

Figura 3.20 - Isotermas de adsor~ao/dessor~ao de geis com composi~ao de mulita coloidal

preparados no intervalo de 0.5 s pH s 3.0 e tratados a 60°C. 54

Figura 3.21 - Isotermas de adsor~ao/dessor~ao de geis com composi~ao de mulita coloidal

preparados no intervalo de 0.5 s pH s 3.0 e tratados a 500°C. 55

Figura 3.22 - Isotermas de adsor~ao/dessor~ao de geis com composi~ao de mulita coloidal

preparados no intervalo de 0.5 s pH s 3.0 e tratados a 980°C. 56

Figura 3.23- Isotermas de adsor~ao/dessor~io de geis com composi~ao de mulita coloidal

preparados em pH 0.5 e tratados a 60,500 e 980°C. . . . . . . . . . . . . . .. 57

Figura 3.24- Isotermas de adsor~ao/dessor~ao de geis com composi~ao de mulita coloidal

preparados em pH 1.5 e tratados a 60, 500 e 980°C. . . . . . . . . . . . . . .. 58

Figura 3.25- Isotermas de adsor~ao/dessor~ao de geis com composi~ao de mulita coloidal

preparados em pH 2.0 e tratados a 60, 500 e 980°C. 59



Figura 3.27- Isotennas de adsor~ao/dessor~io de gtHs com composi~io de mulita coloidal

preparados em pH 3.0 e tratados a 60,500 e 980°C 61

Figura 3.28 - Distribui90es de tamanho de poros dos geis de mulita preparados no intervalo de

pH de 0.5 a 3.0, secos a 60°C. . 63

Figura 3.29 - Distribui90es de tamanho de poros dos geis com composi~io de mulita preparados

no intervalo de pH de 0.5 a 3.0, tratados a 500°C. . 64

Figura 3.30 - Distribui¢es de tamanho de poros dos geis com composi~io de mulita preparados

no intervalo de pH de 0.5 a 3.0, tratados a 980°C. . 65

Figura 3.31 - Distribui~s de tamanho de poros dos geis com composi~io de mulita preparados

em pH 2.5 : 66

Figura 3.32 - Distribui90es de tamanho de poros obtidas por porosimetria de Hg para os geis

com composi9io de mulita prepm:ados em pH 2.5 e tratados a 60, 500, 980 e

1100 °C. 69

Figura 3.33 - Curvas de aquecimento AID dos geis com composi~io de mulita preparados no

intervalo de pH de 0.5 ate 3.0 (marcados na figura de baixo para cima) e secos

a 60°C (as medidas foram realizadas na Universidade de Sio Paulo - Instituto

de Fisica) 75

Figura 3.34 - Curvas de aquecimento ATO dos geis com composi~io de mulita preparados no

intervalo de pH de 0.5 ate 3.0 (marcados na figura de cima para baixo) e secos

a 60°C (as medidas foram realizadas em nosso gropo). 76



Figura 3.35 - Curvas de aquecimento AID dos geis com composi~io de mulita preparados no

intervalo de pH de 0.5 ate 3.0 tratados a 500°C ( as medidas foram realizadas

em nosso grupo)

.......................................................... 77

Figura 3.36a - Derivada de primeira ordem da curva AID para os geis com composi~ao de mulita

preparados em pH 0.5 78

Figura 3.36b - Derivada de primeira ordem da curva ATD para os geis com composi~ao de mulita

preparados em pH 1.5. 79

Figura 3.36c - Derivada de primeira ordem da curva AID para os geis com composi~io de mulita

preparados em pH 2.0 80

Figura 3.36d - Derivada de primeira ordem da curva ATO para os geis com composi~io de mulita

preparados em pH 2.5. 81

Figura 3.300 - Derivada de primeira ordem da curva AID para os geis com composi~ao de mulita

preparados em pH 3.0 82

Figura 3.37 - Curvas ATD para xerogeis difisicos com composi~io de mulita estequiometrica

obtidos do sol de AlOOH - TEOS (curva inferior) e sol de Si02 - AlN03 (curva

superior) [26]. 83

Figura 3.38 - Curva ATD para xerogeis com composi~ao de mulita estequiometrica obtidos do

sol de AOOH - sol de Si02 [6]. 84

Figura 3.39 - Micrografias de geis com composi~ao de mulita preparados em pH 2.5 e tratados

a 60°C. a) Amplia~ao de 10.000X, b) amplia~ao de 50.000X. 86



Figura 3.40- Micrografias de geis com composi~ao de mulita preparados em pH 2.0,2.5 e 3.0,

tratados a 980°C. a) pH 2.0 - amplia~aode 10.000 e 50.000X, b) pH 2.5 -

amplia~aode 1O.000Xe c) pH 3.0 - amplia~aode 10.000 e 50.000X. ., 87

Figura 3.41 - Micrografias de geis com composi~aode mulita preparados em pH 2.0,2.5 e 3.0,

tratados a 1250°C. a) pH 2.0 (esquerda e 2.5 (direita), b) pH 3.0. . . . . .. 88

Figura 3.42 - Micrografias de geis com composi~aode mulita preparados em pH 2.0,2.5 e 3.0,

tratados a 1400°C. a) pH 2.0 (esquerda) e 2.5 (direita), b) pH 3.0. ..... 89

Figura 3.43 - Micrografias de geis com composi~aode mulita preparados em pH 2.5 e tratados

a: a) 60 (esquerda) e 980°C (direita), b) 1200°C e c) 1250 (esquerda) e

1400°C (direita). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 90



Tabela I - Fases cristalograticas dos geis de mulita, preparados em condi~oes diferentes de pH e

temperatura. . 45

Tabela II - Comparar;ao das fases em vanas condi~oes de pH e temperatura, para geis preparados

pelo metodo de coprecipitar;ao [55]. 47

Tabela III - Fases cristalinas presente nos geis A e Bern diferentes tratamentos termicos

[11]. 50

Tabela IV - Area superficial BET em fun~ao do pH de prepara~io e temperatura de calcina~io

para os geis de mulita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 62

Tabela V - Diametro medio de poros em fun~ do pH de prepara~o e temperatura de calcina~io

para os geis de mulita. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 67

Tabela VI - Densidades aparente e volumetrica (absolutas e relativas) dos geis de mulita

preparados em pH = 2.5, em fun~io da temperatura de calcina~io 70

Tabela VIII - Efeito da temperatura e efeito do tamanho de aglomerados e temperatura sobre a

densidade de geis de mulita estequiometrica [32]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 72

Tabela IX - Analise de EDX dos geis de mulita preparados em diferentes pH e tratados a 1250,

1400°C. . 93

I~t'r _
l oj ,:,/ '~

. .- ,r.:F'-','./\'-:O DE BIBUC,"::::CA E.•..:Y. __.; '. .' .'
: .~:--.-..-~:,',' -! - ".- :' :; - •._.--~---'" .-.~



Neste trabalho, geis com composi~o de mulita estequiometrica (3Al203.2Si02) contendo em

peso 74% de Al203 e 26% de Si02 foram preparados pelo processo sol- gel, a partir de uma

dispersao coloidal de boemita (AlOOH) e uma solu~ao de tetraetoxissilano [Si(OC2Hs)4],

variando as condi90es de pH e submetendo os produtos a varios tratamentos termicos. °tamanho

das particulas das dispersoes coloidais de boemita foi determinado por espectroscopia de

correla~ao de f6tons e este e - 70 nm. As fases cristalognmcas dos geis foram identificadas por

difratometria de raio - X do po, mostrando basicamente a presen~a de boemita e silica amorfa a

60°C; silica amorfa e alumina spinel a 500°C; silica amorfa, uma fase spinel e as fases ~, e -
alumina a 980°C; somente a fase mulita em 1250 e 1400°C para os geis preparados em pH 2.5

e as fases mulita e ex - alumina nas mesmas temperaturas nos outros pH. A presen~a de mulita

como fase unica nos geis preparados em pH 2.5 leva a interpreta~ao de maior homogeneidade

neste valor de pH no processo de mistura dos precursore. Os resultados de analise de energia

dispersiva de raio - X (EDX) e as analises termicas diferencial (ATD) corroboram esta

interpreta~ao. A textura dos geis foi determinada por porosimetria gasosa de nitrogenio e

mercUrio. Os materiais preparados em pH:s 1.5 e tratados a 60°C apresentam isotermas do tipo

Ie histereses do tipo H. tipicas de microporos (diimetro < 2,5 nm). Os geis obtidos nos demais

pH ,independente da temperatura, apresentam isotermas do tipo IV e histereses do tipo H2 tipicas

de mesoporos (diimetro de poro entre 2.5 e 50 nm). A area superficial BET esta no intervalo de

40 a 300 m2/g. °tamanho medio de poro esta no intervalo de 2 a 14 nm. Os geis preparados em

pH 1.5 e tratados a 500 e 980°C apresentam distribui~oes estreitas de tamanho de poro (- 4 nm).

A microestrutura dos geis foi determinada por microscopia eletronica de varredura (MEV). Para

os geis preparados em pH 2.5 e tratados a 1250 e 1400°C fez - se uma estimativa do tamanho

medio de graos pelo metodo planimetrico ou de Jeffiies, obtendo - se 0.68 f..lm± 0.04 f..lme 0.84

f..lm± 0.05 f..lm,respectivamente.



Gels with composition of the stoichiometric mullite (3Al203.2Si02) containing 74% of Al203 and

26% of Si02 in weight have been obtained by the sol - gel process. The sols have been prepared

by mixing a colloidal dispersion of the boehmite (AlOOH) particles of 70 run size and a

tetraethoxysilane [Si(OC~s)4] under pH of 0.5, 1.5,2.0,2.5 and 3.0. The gels have been submited

to various thermal treatments. Their crystalographics phases have been determined by powder X-

ray diffraction. We have the presence of the boehmite and amorphous silica at 60°C~ amorphous

silica and spinnel alumina at 500°C~ amorphous silica, a spinnel phase and a, e - alumina at

980°C, mulite phase at 1250 and 1400°C for the gels prepared in pH 2.5 and mulite phase and

a - alumina at the same temperatures in gels prepared at others pH. The presence of the mulite

as unique phase in the gels prepared in pH 2.5 is due to a higher homogeneity of the precursors

in the sols. The results of Energy Dispersive X-ray Analysis (EDX) and Differential Thermal

Analysis (DTA) agree with this interpretation. The texture of the gels was determined by nitrogen

and mercury porosimetry The materials prepared in pH ~ 1.5 and heat treated at 60 °C show type

I isotherms and type H4hysteresis, typical of micro pores (diameter < 2.5 run). The gels obtained

at other pH, independently of the heat treatmen~ temperature, show type IV isotherms and type

H2 hysteresis, typicals of mesopores (diameter 2.5-50 nm). The BET superficial area is around 40-

300 m2/g with an average size pore of approximately 2-14 nm. The gels prepared at pH 1.5 and

heated at 500 and 980°C have a narrow distribution of pore size (- 4 run) . The microstructure

of the gels has been determined by Scanning Electron Microscope (SEM). The grain size has been

estimated by the planimetric or Jeffries's method of the gels prepared at pH 2.5 and heat treated

at 1250 and 1400°C~ and found 0.68 J.lm± 0.04 J.lmand 0.84 J.lm± 0.05 J.lm,respectively.



INTRODU9AO

°proposito deste capitulo e descrever de maneira resumida os assuntos principais que

foram tratados neste trabalho, como 0 metodo de preparayao das amostras, as dispersoes

coloidais, os geis, as ceramicas, a mulita (3Al203.2Si02), os precursores utilizados na preparayao

de mulita [boemita (AlOOH) e TEOS (Si (OC2H,).] e as aluminas de transiyao (yea - Al203,

etc.) que aparecem em tratamentos termicos abaixo de 1000°C assim bem como a fase estavel a -

Al203·

. Este trabalho teve como objetivos a preparayao e a caracterizayao de geis coloidais de

mulita estequiomarica (3Al203.2SiOJ, obtidos a partir de uma dispersao coloidal de boemita (urn

rejeito industrial da PETROFLEX) e TEOS. A partir das caracteristicas desses materiais, verificar

possiveis aplicayoes.

Nesta parte do trabalho e feita uma introduyao simples sobre este metodo de preparayao

de materiais, consistindo em definiyao, historico e algumas aplicayoes.

°processo sol - gel e uma sintese de uma rede inorganica a partir de urn sol a baixa

temperatura. Urn sol consiste em uma dispersao de particulas (1 a 100 nm) coloidais em urn

liquido. Urn gel e uma rede rigida e interconectada com poros de dimensoes submicrometricas.

A transiyao de urn sol (sol polimerico ou coloidal) para urn solido (gel) origina a expressao "sol -

gel" [1], [2].

A origem do processo sol - gel se deu nos meados do seculo XIX com os estudos

realiza.dos por Ebelman e Graham's sobre geis de Si02. Entretanto, 0 tempo extremamente longo

de secagem de urn ano ou mais para evitar materiais com fraturas tomou 0 metodo de pouco



interesse tecnol6gico [2]. A partir de 1950, com os trabalhos de Roy e colaboradores,

reconhecendo 0 potencial desta tecnica para obten~o de novos materiais com alta homogeneidade

quimica e em 1960 com a sintese de urn grande numero de novas composi~oes de 6xidos

cer8micos, envolvendo AI, Si, Ti, Zr, etc., que eram dificeis ou ate impossiveis de serem obtidos

pelos metodos de pes cer8rnicos tradicionais e tambem com os trabalhos pioneiros de Her na area

de silica no mesmo periodo fizeram este metodo renascer com toda forya e ate os dias atuais ele

vem sendo pesquisado intensivamente , tanto a nivel de entendimento basico quanta a Divel de

aplicayoes tecnol6gicas, tomando - se urn dos mais importantes metodos para a preparayao de

novos materiais.

Este metodo apresenta vantagens e desvantagens. As vantagens estao na prepara~ao de

materiais com alta pureza e homogeneidade, baixas temperaturas de processamento, quando

comparado com os metodos de preparayao tradicionais de fusao de vidros e p6s ceranucos [2].

Uma das maiores desvantagens esta na grande contra~o dos geis associada ao processo de

secagem, a presenya de grande concentr~o de poros e a remoyao de residuos indesejaveis como

hidroxilas e orginicos. Outra desvantagem e 0 custo relativamente alto dos materiais de partida

e 0 longo tempo de processamento [2].

Urn grande numero de materiais como vidros, filmes e fibras cer8rnicas policristalinas tern

sido preparados por este processo. Graos abrasivos de alumina sao produtos importantes

comercialmente e tern sido obtidos por esta tecnica. Uma variedade de filmes e revestimentos

tambem estao sendo preparados, como por exemplo os revestimentos antirefletores de 6xido de

estanho e indio (ITO) [2], [3], [4].

A obten~ao de vidros tais como as preformas de Si02, a partir da dispersao de Si02

coloidal em uma soluyao YO utilizadas na fabricayao de fibras 6ticas. A preparayao de s6lidos

porosos sao candidatos Ii manufatura de filtros e membranas que sao utilizadas como suportes

cataliticos. Placas de circuito de AI203 de 30 a 100 ~m de espessura consistindo de p6s ultrafinos,

foram preparadas a partir do sol de boemita (AIOOH) (obtido pela hidr6lise de alc6xido de

aluminio) [4], [5].

Uma das areas recentes em que 0 processo sol - gel vem ganhando espayo e na

preparayao de membranas 6xidas porosas. Esses materias podem ser utilizados como filtros,

suportes cataliticos e revestimentos porosos [6]. Isso e possivel gra~as ao controle de vanos

parametros durante 0 processo, influenciando 0 tamanho e a forma de poros e a espessura dos

materiais.



Neste trabalho os geis de composi~ao de mulita foram preparados a partir de uma

dispersao coloidal (urn sol) de boemita, consistindo em particulas dispersas e insoluveis em urn

meio liquido. A dimensao das particulas coloidais esta compreendida entre 1 e 100 nm [2]. A

figura 1.1 [7] mostra urn esquema representativo do efeito de carga em urn sol coloidal generico.

As particulas coloidais sao representadas por esferas em uma caixa e inicialmente elas nao estao

carregadas ou estao carregadas fracamente e repousam aleatoriamente no fundo da caixa. Se

essas esferas sao carregadas, uma repulsao mutua e gerada, fazendo com elas se movam

livremente (estado sol) e se 0 volume da caixa e decrescido, urn ponto e alcan~ado em que inicia -

se a gelifica~ao.

Os fenomenos relacionados com os sistemas coloidais como a estabilidade, a coagula~ao

e a peptiza~ao sao descritos pela teoria DVLO (Derjagui, Landau, Verwey e Overbeek)

desenvolvida em tomo de 1940 [8], [9]. A energia potencial total desses sistemas resulta da

superposi~ao da energia eletrostatica de repulsao (devido a int~o das duplas camadas eletricas

que circundam as particulas) e da energia de atra~ao de van der Waals (que resulta das flutua~oes

na densidade de carga da nuvem de eletrons que circunda 0 nucleo e que gera urn momento de

dipolo momentaneo que produz urn campo eletrico) [8], [9].
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Figura 1.1 - Esquema do efeito de carga em um sol coloidal. a) Precipitado, b) sol coloidal

e c) urn gel (7].



Esse trabalho consiste na prepara~ao e caracteriza~ao de geis coloidais de composi~ao

de mulita estequiometrica (3Al203.2Si02), entretanto sera feita uma compara~ao com os geis

polimericos de mesma composi~ao a fim de fazer uma distin~ao entre esses dois sistemas.

Urn gel pode ser tambem definido como sendo urn material difasico, cuja fase s6lida e

formada por uma rede tridimensional imersa em urn meio liquido, ou uma forma intermediiuia

entre urn s6lido e urn liquido, consistindo de uma rede tridimensional desordenada de particulas

[10].

Os geis podem ser classificados como coloidal ou polimerico, dependendo da estrutura

de agrega~ao das particulas s6lidas cujo processo depende essencialmente da natureza dos

precursores utilizados e do pH dos s6is ou solu~oes obtidas a partir desses materiais [11], [12].

Os geis coloidais sao geralmente obtidos pela mistura de dois s6is ou pela mistura de urn

sol e uma solu~ao [10], [11]. Nesse sistema a escala de mistura dos componentes e limitada pelo

tamanho maximo das particulas discretas envolvidas (1 a 100 nm). ° ponto· de gelifica~ao

(forma~ao do gel) e alcan~ado por evapora~ao do solvente do sol ou quando as intera~oes

eletricas atingem urn ponto em que 0 movimento das particulas nao e mais permitido [10], [11],

[13]. A figura 1.2 mostra 0 processo de obten~ao de urn gel coloidal generico pelo aumento da

carga (introduzindo urn eletr6lito como 0 HN03) sobre as superficies das particulas coloidais [7].

Este processo difere daquele descrito na figura 1.1 pelo fato que la ocorreu uma redu~ao no

volume da caixa e aqui inseriu - se mais carga no sistema.

Os geis polimericos podem ser obtidos a partir de alc6xidos ou sais [11], [14]. Em

sistemas polimericos os componentes estao misturados em uma escala molecular. Os geis sao

formados por rea~oes quimicas de hidr6lise e policondensa~ao assim como por efeitos

eletrostaticos [10], [11], [14]. Contudo somente a hidr6lise elou pir6lise de muitos alc6xidos



levam a forma~ao de p6s de 6xidos finos, assim, para ocorrer polimeriza~ao e gelifica~ao e

necessaria a presen~a de especimes sohiveis polimeriz3veis[7].
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Figura 1.2 - Gel eoloidal generieo obtido pelo aumento da earga sobre a

superfteie dasparticulas [7}. a) Preeipitado, b) um sol e) gel eoloidal umido e d)

gel eoloidal seeo.

A gelifica~ao em sistemas coloidais e urn efeito eletrolitico, enquanto que

em sistemas polimericos e urn resultado da forma~ao de ligayOesquimicas [7]. Essas

diferen~as no processo de forma~ao desses materiais tern efeitos sobre a textura e

a microestrura dos mesmos, influenciando em parametros como a temperatura de

forma~ao de uma determinada fase e 0 comportamento de densifica~ao. Como

exemplo, a temperatura de forma~ao da fase mulita estequiometrica a partir de geis

polimericos e baixa (- 980°C), quando comparada com aquela dos geis coloidais

(~ 1250°C). Por outro lado a mulita obtida a partir de geis coloidais alcan~a maior

densifica~ao que aquela obtida de geis polimericos [14].

As figuras 1.3 e 1.4 mostram como os geis polimericos e coloidais de mulita,

respectivamente, tern comportamentos distintos quando analisados por difra~ao de

raio - X. Os geis monofasicos (polimericos) permanecem amorfos ate 1015°C,

quando as fases mulita e spinel Al- Si aparecem; em 1250°C tern - se somente a



fase mulita. Os geis difasicos (coloidais) em temperaturas abaixo de 500°C sao

formados dos materiais de partida, boemita e silica amorfa; em 1015°C 0 padrao se

aproxima da fase () - Al203 com silica amorfa ainda incluida; em 1150°C observa-

se as fases 8, () - Al203 e silica amorfa; em 1350°C tern - se mulita, a - Al203 e

cristobalita [15].

Os fatores que influenciam no processo de forma~ao de geis sao

basicamente os materiais precursores, os solventes, os catalisadores evidentemente

introduzidos, a concentra~ao relativa dos diferentes materiais na solu~ao (incluindo

a agua) e temperatura. Esses parametros tambem afetam a estrutura e a

microestrutura dos geis [4].

Neste panigrafo sera feita uma breve introdu~io sobre materiais cerimicos, pois 0

produto final de nossos geis com composi~io 3Al203.2Si02 em temperaturas a partir de 1250°C

e mulita, uma ceramica bastante pesquisada, devido as suas inumeras aplica~oes, como sera visto

mais adiante.

Definir 0 que e uma ceramica 080 e tacil~ pode - se dizer que sio materiais inorg8nicos,

nio - metalicos processados ou consolidados em altas temperaturas. Dutra defini~io utilizada e

que cerimicas ou materiais ceramicos compreendem todos os materiais empregados em

engenharia ou produtos quimicos inorgamcos, excetuando - se os metais e suas ligas, que tomam -

se utilizaveis apes tratamento termico em altas temperaturas [16].

°interesse por ceramicas esta relacionado com as propriedades apresentadas por esses

materiais, como por exemplo alto ponto de fusio, alta resistencia ao desgaste, inercia quimica

propriedades magneticas e eletricas.

Os materiais ceramicos sio classificados como ceramicas tradicionais e avan~adas,

dependendo dos precursores e do metodo de prepara~io [16].
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Figura 1.3- Evolu~o das fases de geis polimericos de composi~io de mulita em

fun~io do tratamento termico, obtida por Hyatt e Bansal [IS]. Os simbolos

representam: 0 - spinel AI- Si e 0 - mulita.
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As cerimicas tradicionais sao obtidas a partir de materia prima natural. °tamanho de

particula dos pas precursores e superior a 1 Jlm, sendo necessaria uma temperatura elevada para

calcinar esses materiais [16].

Esses materiais tern aplica¢es importantes na vida cotidiana [13], como por exemplo:

a) cerimica branca: lou~as de mesa, lou~as sanitarias, azulejos.

b) cerimica vermelha: manilhas, tijolos, potes componentes para purifica~ao de agua.

c) refratarios: tijolos para revestimentos de fomos, fusiveis, cadinhos.

d) produtos abrasivos: esmeril, lixas, meio de moagem.

Algumas argilas naturais utilizadas na prepara~io de ceramicas tradicionais 510: a

kaolinita (Al2(Si02)OH4), a haloisita (A12(SiOs)4.2H20), a pirofilita (Al2(SiOJ2(0H)J [13].

As ceramicas avan~adas (ou de alta tecnologia, de alta performance, ceramica tecnica

ou fina) sao materiais de alta pureza, com tamanho de particulas inferior a urn micron,

manufaturados sob condi~s especiais, utilizando processos ceramicos especiais ou usuais e que

possuem urn excelente desempenho e propriedades mecanicas, eletricas, oticas ou magneticas

excepcionais [16]. As materias primas precursoras 510 geralmente sinteticas e de alta pureza.

Os processos de obten~ao de materia prima utilizada na confec~ao de ceramicas

avan~adas 510 processos quimicos que levam a produ~ao de materiais sinteticos de alta pureza.

Esses metodos consistem em: precipita~ao e co - precipita~ao, sol- gel, hidrotermicos, redu~io

carbotermica e rea~oes de estado solido em altas temperaturas [16].

As principais aplica¢es das ceramicas avan~ sao na area de eletronica, aeroespacial

e automotiva, nuclear e ceramicas tecnicas [13], [16].



Nesta parte e feita uma breve revisio do processo de forma~ao de mulita e os principais

metodos de prepara~ao deste material.

Devido as suas propriedades, tais como boa estabilidade quimica, baixa expansao

termica, alto ponto de fusao, boa resistencia a fraturas por choque termico; mulita tern sido

intensivamente estudada (metodos de prepara~ao, 0 processo de forma~o, 0 diagrama de fase

,etc) [17], [18]. As aplica~oes deste material como matriz para desenvolvimento de compositos

em altas temperaturas, como substrato em eletronica e janelas transparentes no infravermelho

especialmente para aplica~oes em altas temperaturas, justificam tais esfor~os [19].

°diagrama de fase dos aluminossilicatos tern sido bastante estudado, pois alumina e

silica sao componentes de muitas cerimicas comerciais e minerais importantes [20], [21], [22].

° composto mulita ocupa uma regiao deste diagrama (- 71.8 a 74 % de Al203 em peso) e

apresenta desacordos no mesmo. A figura 1.5 [20], [21] mostra urn dos diagramas de equilibrio

de fase do sistema 8i02 - Al203• As dificuldades experimentais por cau.sa das altas temperaturas,

a volatilidade da silica, a rwo de r~s lentas em s6lidos e medidas de temperatura tern levado

a diferentes interpreta~oes e resultados experimentais, como por exemplo, como esse material

funde (congruente ou incongruentemente) e a que temperatura, sao alguns dos problemas

enfrentados para estudar este material.

° processo de forma~ao de mulita tambem tern sido estudado e urn dos aspectos

abordado e saber em quais situa~oes a mulita e formada diretamente de uma fase amorfa ou a

partir de uma fase spinel. A respeito dos spineis, eles apresentam formulas gerais do tipo XY204

ou X(XY)04; uma estrutura cilbica com uma cela unitaria grande contendo 8X, 16Y e 32 atomos

de oxigenio [23], [24].

Algumas propriedades fisicas importantes de mulita sao: a sua densidade teorica que

esta no intervalo de 3.16 a 3.22 glcm3; este material cristaliza no sistema ortorrombico; seu ponto

de fusio e 1850°C; a dureza na escala Mohs e 7.5; 0 modulo de Young e 230 GPa; os coeficientes

lineares de expansao termica (normal e paralelo ao eixo c) sao 4.5xl0-6 e 5.7xl0-6 °C·t,

respectivamente; 0 mOdulo de rigidez a 25°C e 58.6 GPa e a 1100°C e 27.6 GPa e a deforma~ao

a 8300 kPa e a 1100°C e 1O.2m1h[13].
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Figura 1.5- Diagrama de equUibrio defase do sistema silica - alumina segundo
Aramaky e Roy 120}, 121}.

Diversos materiais precursores sao usados para a prepara~io de mulita [18]. Esses

materiais podem ser agrupados em seis categorias: a) uma mistura de s6lidos como 6xidos (Si02

e AI203), hidr6xidos (y - AIOOH) e minerais argilosos~ b) uma mistura de dispersoes coloidais~

c) uma mistura de alc6xido de silicio e urn sat ~d) uma mistura de alc6xido de silicio e urn alc6xido

de aluminio~ e) uma mistura de uma dispersao coloidal e urn sal e f) outras combina~oes. Serio

descritos brevemente os quatro primeiros metodos

A. forma~io de mulita a partir de uma fase spinel AI - Si ou a partir de uma fase amorfa

estil relacionada com os precursores, as condi~oes em que sio preparadas as amostras (hidr6lise

lenta, hidr6lise rapida, a presen~a ou a ausencia de catalisadores). Os precursores misturados em



A fase mulita e comum em muitas ceranucas tradicionais (refratarios, porcelanas, etc.)

e aparece ap6s 0 tratamento termico de aluminossilicatos naturais como 0 kaolim, a silimanita,

etc .. Em temperaturas elevadas ocorre a forma~ao de silicatos e mulita. A obten~ao de mulita

como fase imica sOtern sido alcan~a pela mistura dos aluminossilicatos com materiais ricos em

aluminio, como por exemplo a mistura de aluminossilicato/bauxita e aluminossilicato/ a - Al203

[25].

Urn dos problemas apresentados nestas sinteses e a presen~a de impurezas nos

produtos naturais. Este problema e contomado utilizando - se 6xidos (hidr6xidos) de alta pureza.

No entanto 0 processo requer altas temperaturas (1600 - 1750°C) para forma~ao de mulita, pois

o tamanho medio das particulas dos precursores e da ordem de microns ou maiores.

°processo de forma~o de mulita pode ser descrito tomando como exemplo as rea~oes

de decoinposi~ao termica do kaolin (2Si02.Al203.2H20) [19]. A kaolinita e convertida para a

metakaolinita (2Si02.Al203) em tome>de 600°C; esta e convertida para uma fase spinel entre 930

e 1000°C e Ii alta temperatura (- 1150°C) ocorre a conversao para mulita transicional

(Si02·2Al203)· Esta Ultimafase e convertida para mulita estequiometrica (2Si02.3Al203) em tomo

de 1250°C. A sequencia dessas rea~oes esta esquematizada abaixo:

(1.2)

(1.3)



Neste caso observa - se que nas transforma~oes de fase da kaolinita aparece uma fase

spinel AI- Si (eq. 1.3) antes da forma~ao de mulita. Isto nem sempre ocorre quando se usa outros

precursores de mulita.

A partir de sois de oxidos (ou hidroxidos) de aluminio e silicio pode - se formar mulita

a temperaturas mais baixas que aquelas do metoda convencional. Entretanto os componentes

devem ser hem misturados para assegurar que 0 tamanho das particulas primarias de Al203 e Si02

seja comparavel com as distincias de difusio dos elementos nos graos.

As dispersoes coloidais de y - Al203 e y - AlOOH sio frequentemente utilizadas com

as dispersoes de Si02 para obten~ao de mulita estequiometrica a temperatura de 1400°C [25].

A sequencia de rea¢es abaixo (eqs. 1.5 a 1.7) leva a forma~ao de mulita a partir da fase

spinel AI - Si. Entre 300 e 400°C observa - se a forma~ao de urn aluminossilicato de baixa

cristalinidade, entre 800 e 1200°C a fo~ao do spinel AI- Si e em l300°C a forma~ao de mulita

estequiometrica.

sol de y -AIOOH -4- sol de SiD 2 300 a ~oo 0C pseudohoemita (1.5)

~
1300 0C f~ao de mulita estequiometrica

A fase que 0 autor chama de pseudoboemita trata - se de urn aluminossilicato de baixa

cristalinidade com difratograma proximo ao da boemita. Obtem - se por este metoda uma redu~ao

apreciavel da temperatura de forma~ao de mulita.



Promover uma mistura homogenea a nivel molecular e 0 objetivo da mistura de sais de

aluminio (nitratos, cloretos, sulfatos e cloratos) e sais de silicio (cloretos e acetatos), assim como

a mistura de alc6xido de aluminio (sec - but6xido) e alc6xido de silicio (TEOS e TMOS) [18],

[25]. A forma~ao de mulita ocorre entre 1000 e 1200°C.

Ap6s as rea~oes de polimeriza~ao entre urn alc6xido de silicio (TEOS) e urn sal

(AI(N03)3)' hidrolisadas lentamente, mulita e formada diretamente da fase amorfa 1100°C (eq.

1.8). No caso de hidr6lise rapida (eqs. 1.9 a 1.11) a fase amorfa e transformada a 1000°C para

o spinel AI- Si e Si02 que em 1200°C e convertido em mulita. A mistura de TEOS e Al2(S04)3

(eqs 1.12 e 1.13) forma mulita da fase spinel sem a presen~a de Si02 amorfa.

TEOS .•. Al (NO 3)3 •.• lase amorfa
hidrolise lema

..• lormafiJo de mulita
.1000 DC

TEOS .•. Al (NO 3)3 •.• lase amorfa
hidrolise 7i1pida

lase amorfa ..• lase spinel .•. SiO 2 (amorja )
1000 DC

lase spinel .•. SiO 2 (amorja) ..• lormtlfiJo de mulita
1200 °c

IFSC -



TEOS .•. Al2 (SO J3 ...• lase spinel
1000°c

lase spinel ...• muli/a
1220°C

As rea¢es entre alc6xidos de Si e Allevam a fonna~io de mulita a partir da fase spinel,

quando sio realizadas em pH acido ou basico (eqs 1.15 e 1.16, respectivamente). Quando esta

r~o ocorre sem catalisador (eq 1.14) pode haver a fonna~io de mulita diretamente a partir da

fase amorfa, forma~io de mulita com uma fase spinel ou a fonna~io de fase spinel [18], [25].

Si (OR)4 .•. Al (OR)3

Si (OR)4 .•. Al (OR)3



Si (OR)4 .•. Al (OR)] ..• lase spinel ..• mulita
pH acido

Como foi visto na seyao 1.4 os geis podem ser c1assificados como geis coloidais ou

polimericos, dependendo da natureza dos precursores e10u metodo de preparayao [11], [12],

[14]. Os geis coloidais de mulita sac difasicos, pois estes consistem de fases discretas (nao-

cristalinas) separadas de Si02 e Al203. Os geis polimericos sao monofasicos, no sentido que a

Si02 e a Al203 (estrutura nao - cristalina) estao misturadas em escala molecular [26].

1. 7 - Boemita (AIOOH), Aluminas Transicionais (y, 1], 0, {}- AI20.J, Alumina

AI/a (a -AI20.J e Tetraetoxissilano (TEOS, Si(OCPJJ.

Nesta parte e feito urn resumo sucinto sobre os materiais precursores (boemita e TEOS)

e sobre algumas das alwninas de transiyio e tambem sobre a alumina alfa, pois esses materiais sac

alguns dos produtos da decomposiyao da boemita que aparecem em nossos resultados.

° aluminio apresenta tres trihidroxidos cristalinos naturais (Al(OH)3 - gibsita, baierita

e nordstrandita) e dois monohidroxidos ou oxihidroxidos de formula AlOOH cujos nomes sao

boemita e diaspore. Este elemento forma tambem hidroxidos MO - cristalinos de formula que varia

entre Al(OH)3 e AlOOH denominados c1iaquita e pseudoboemita [27], [28], [29].

A fase boemita cristaliza no sistema ortorrombico; quanto a cor pode ser branca, incolor

ou ligeiramente amarelada; sua dureza Mohs e 3.5; sua densidade esta entre 3.01 e 3.05 g/cm3



[29]. ~ste material e uma fase termodinamicamente instavel e em tomo de 500°C transforma - se

em y - Al203 [29].

A figura 1.5 [30] mostra as transiyoes de fase que ocorrem quando hidr6xidos e

oxihidr6xidos de aluminio sao tratados termicamente. Em especial observa - se que a fase boemita

apresenta uma sequencia de transforrnayOes, onde sao formadas as aluminas transicionais de baixa

cristalinidade, sendo 0 produto final dessas transi¢es a fase a - Al203. Em tomo de 500°C ocorre

a formayao de y - Al203, entre 800 e 1000°C tern - se a fase 6 - Al203, entre 1000 e 1200°C tern

- se a fase e -Al203 e a partir de 1200°C observa - se a fase a - Al203. A figura mostra tambem

que uma boemita de baixa cristalinidade (pseudoboemita) e transformada para a forma" - Al203

acima de 300°C, entre 900 e 1200°C esta ultma fase varia para a forma e - Al203 que acima de

1200°C e transformada para a fase a - Al203 [30].

As fases transicionais y e " - Al203possuem uma estrutura cubica do tipo spinel. A fase

6 - Al203 apresenta uma estrutura tetragonal, a fase e - Al203 apresenta uma estrutura

monoclinica e a fase a - Al203 pertence ao sistema trigonal [31].

H

Figura 1.6 - Transi~oes de fase em hidroxidos e oxihidroxidos de aluminio em fun~io da

temperatura de tratamento termico [30].



Os alcoxidos metaIicos sao materiais precursores amplamente utilizados 'no processo sol

- gel e de urn modo geral sao bastante reativos [2], [10], [13], [14], [15]. Esses compostos

apresentam formula geral M(OR)." onde Meum metal com estado de valencia n eRe urn radical

alquila cuja frmula geral e CJf2n + \.

o TEOS pertence a esta categoria de material, sendo urn dos alcoxidos menos reativo,

ou seja, nao hidrolisa facilmente como os outros. A imiscibilidade deste alcoxido em agua pode

levar a segrega~ao do mesmo em misturas com outros sistemas (como uma solu~ao de alcoxido

de aluminio ou uma dispersao coloidal de boemita) comprometendo a homogeneidade do produto

final obtido desta mistura. Para contomar esse problema e necesslirio ou usar urn aIcool como

solvente ou promover a hidrolise parcial do mesmo [13], [32].



METODOS EXPERIMENTAIS

Neste capitulo sao apresentados 0 metodo de preparayao das dispersoes coloidais de

boemita, a obtenyao dos geis de mulita a partir destas e do tetraetoxissilano, assim como as

tecnicas utilizadas para caracteriza - los, tais como: Espectroscopia de Correlayao de Fotons ,

Difrayao de Raios - X , Analise Termica Diferencial, Area Superficial BET , Porosimetria Gasosa

, Porosimetria de MercUrio, Microscopia Eletronica de Varredura (MEV) e Energia de Dispersao

de Raio - X (EDX) .

A preparayao dos sois de boemita ( AlOOH ) e apresentada esquematicamente na figura

2. 1. Ela consiste em:

1 - moagem - 72h de uma quantidade determinada de pO,em meio aquoso acidificado com HN03

( 1 meq de W/ g de Al203) [15], em moinho rotatorio dentro de jarros de alumina com meios de

moagem de alumina (razio de Ig de boemita para 109 de meio de moagem).

2 - separayao dos aglomerados da dispersao obtida apos a moagem, atraves de centrifugayao com

velocidade de rotayao - 4700 rpm por 60min ( spin VI centrifuga refrigerada - Incibras).

3 - 0 material sedimentado e seco e pesado para se obter a quantidade de boemita na dispersao

final.
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Os geis de mulita foram preparados a partir da mistura da dispersao de boemita e

tetraetoxissilano ( Si (OC2H)4 ), TEOS ) (figura 2.2). A composi~ao de partida foi de 74% em

peso de Al203 e 26% em peso de SiO:z,a concentra~o usada sendo 1,6 moles de alumina por litro

[33]. ° TEOS foi hidrolisado parcialmente antes de ser misturado a dispersao de boemita ,

adicionando - se agua bidestilada na rwo molar de 1:1 , em pH - 2.0 , durante 4 horas, sob

agita~o magnetica. Apos a pre - hidrolise , 0 sol de boemita foi vertido na solu~ao de TEOS a
temperatura ambiente e 0 pH final da mistura foi ajustado por acrescimo de HN03. °sistema

foi deixado homogeneizar cerca de 4 dias [32].

A mistura obtida foi posta em recipientes plasticos cilindricos de 30,2 mm de diimetro e

49,5 mm de altura. e em seguida colocada em estufa a 60°C ate 0 inicio da gelifica~ao , que

ocorre em tomo de 4 a 5 horas. Apos a gelifica~ao , as amostras foram retiradas da estufa e

deixadas envelhecer a temperatura ambiente. Depois do envelhecimento os geis foram secos

lentamete a 60 °C em tome de 60 dias.

Os geis de mulita foram preparados em varios pH de gelifica~ao: 0.5, 1.5,2.0,2.5 e 3.0.

As amostras com pH 0.5 e 1.5 ficaram quebradi~as, com uma cor amarelada e translucidas. As

amostras preparadas em pH ~ 2.0 ficaram monoliticas e opacas.

Os xerogeis preparados em pH 2.5 foram submetidos a vanos tratamentos termicos de 300

ate 1450°C, variando a temperatura de 100 em l00°C.Em carla etapa de tratamento os geis foram

caracterizados. Para aqueles preparados em outros pH, escolheu - se os tratamentos de 500 , 980

e 1250°C. Em ambos os casos a taxa de aquecimento foi em tome de 3°C/min e 0 tempo em cada

tratamento de 4,5 horas , com excessao daqueles tratados a 500 °C , que foi de 17 horas. Todos

os tratamentos termicos foram realizados em atmosfera ambiente.
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2.2 - Tecnicas de Caracteriza~ao.

E reconhecido que dentre os diversos fatores , a distribui~ao de tamanho e 0 tamanho

medio de particula dos materiais precursores influenciam de maneira decisiva as propriedades

finais dos materiais. Como exemplo, tern - se 0 trabalho de Hirata e Takeshima [35]. Eles

observaram que uma mulita obtida a partir de urn sol classificado (isto e, sem particulas maiores

que 1Jlm ) apresentava maior sinterabilidade que mulita obtida com sol nao - classificado .

Neste trabalho medidas da distribui~io de tamanho e tamanho medio de particula (ou

agregados) das dispersoes coloidais de boemita foram realizadas no grupo de Fisico - Quimica

Organica da Universidade de Sio Paulo (USP), utilizando urn Correlator Malvern - 4700 com

laser He - Ne ( 632,8 nm ) da Spectra Physics de 60mW.

Os resultados da distribui~io de tamanho de particulas, tamanho medio de particulas

(media Z - a media ponderada pelas intensidades espalhadas) e a polidispersividade (relacionado

a largura da distribui~ao) foram obtidos pela tecnica dos cumulantes (descrita no apendice A).

A tecnica de difratometria de raio - X de pos pode ser utilizada na identifica~ao de fases

cristalognmcas, determina~io de parametros de rede e do grupo cristalogratico de materiais

policristalino [36], [37].

A evolu~o estrutural dos geis preparados em diferentes condi~oes de pH e submetidos

a vanos tratamentos temucos foi obtida a partir dos padr5es de difra~ao de raio - X do po, usando

- se urn difratometro automatico Rigaku Rotaflex RU 200 B, utilizando a radia~ao CuKa ( ).,=

1,5405A ), tornada monocromatica com urn filtro de niquel.



Esta tecnica da infonna~oes a respeito de urn evento termico que esteja ocorrendo numa

amostra, tais como: mudan~as de fase, oxida~ao, elimina~ao de compostos. Ela consiste

basicamente em medir a diferen~ de temperatura /1T entre urn material de referencia e a amostra,

sujeitos a urn mesmo programa de aquecimento, em fun~ao da temperatura [26], [38], [39], [40].

As medidas de DTAdos geis de mulita e da boemita foram realizadas na Universidade de

Sao Paulo, Departamento de Fisica dos Materiais e Mecamca - Laboratorio de Materiais

Magneticos, pelo Dr. Neiva, usando - se 0 equipamento DT A automatico da NETZSCH - 404

com controlador 410. As anatises foram realizadas em atmosfera ambiente, com uma taxa de

aquecimento de lOoC/min, no intervalo de temperatura de 25 ate 1450°C, usando cadinhos de

alumina e 0 material de referencia ex - Al203. As amostras foram previamente moidas e peneiradas

em peneira de 400 mesh.

Essas medidas foram repetidas no Grupo de Materiais - IFSC com urn aparelho de analise

termica DTA da TA Instruments - 1600. As anatises tambem foram realizadas em atmosfera

ambiente, com uma taxa de aquecimento de lOoC/min, no intervalo de temperatura de 50 ate

1500°C, usando cadinhos de alumina e 0 material de referencia ex - Al203.

2.2.4 - Area Superficial BET e Porosimetria gasosa.

A determina~ao da textura de materiais porosos envolve nonnalmente medidas de area

superficial especifica , volume de poros, distribui~o de tamanho e forma de poros e de particulas.

Esses parametros sao de fundamental importancia no estudo e compreensao da maioria dos

processos ceramicos, tais como: secagem, pirolise, confonna~ao, sinteriza~ao .

.A tecnica de adsoryao de gases e vapores e reconhecida ser de grande valia na

determina~ao de area especifica e estrutura de poros. Urn solido poroso exposto a urn gas ou

vapor, em urn recipiente fechado e pressao definida, aumenta seu peso e a pressao do gas

decresce, devido a adsor~ao do gas pelo solido [41], [42].

Essas medidas foram realizadas em urn equipamento Micromeritics Accusorb 2100 E , em

temperatura de nitrogenio liquido e 0 gas usado foi N2. Este gas permite avaliar areas maiores

que 5 m2 /g e 0 intervalo de tamanho de poros entre 2 ate 30 nIn.



2.2.4.1 - Area Superficial

A determina~ao da area superficial por adsor~ao gasosa consiste em determinar a

quantidade de gas necessaria para formar uma monocamada molecular nas superficies expostas

do solido. Esta area e dada por:

s =w

VaN
'"

Onde: Vme 0 volume de uma camada monomolecular adsorvida sobre a superficie exposta

(J e a area ocupada por uma molecula de gas adsorvida ( 16,2 A2 para 0 N2)

N eo numero de Avogadro (6,023 x 1023/mol)

M eo volume molar ocupado por urn mol de gas (22,414 x 103 cm3)

A teoria de BET (Brunauer, Emmett e Teller) e uma das mais utilizadas nos caIculos de

area superficial. Ela assume como conceito basico que as for~as na cohdensa~ao de vapores sac

as responsaveis pela energia de lig~o na adsor~ao de multicamadas. A equa~ao que descreve tal

fenomeno e [13], [42]:

P
V (P -P)a I

1
-- +

V",C

(C-l) P

V C P
'" I

Onde: Pea pressao do gas (mm de Hg)

Va e 0 volume de gas adsorvido a pressao P (cm3)

p. e a pressao de satura~ao do gas adsorvido (mm de Hg)

C e uma constante dada por: C = exp [ (E1 - E2) IRT ]

E} e 0 calor de adsor~ao da 1a camada adsorvida

E2 e 0 calor de liquefa~ao do gas

Reo constante dos gases ideais (8,314 l/mol . K)

Tea temperatura absoluta



o volume de poros de urn material e considerado praticamente igual ao volume total de

gas adsorvido proximo a pressao de satur~o. A curva de distribui~ao do tamanho de poros pode

ser obtida do ramo de dessor~ao da isotenna. Esta dessor~ao e obtida pelo decrescimo relativo

da pressao do gas na amostra.

A equa~ao que descreve a dessor~ao de urn gas condensado nos capilares, a partir da

pressao de satura~ao e a equa~ao de Kelvin [13], [42]:

P2 2oVcos eIn-=----
P, rRT

Onde: P 2 e a pressao de equilibrio

.p. e a pressao de satura~ao do gas

V e 0 volume molar do gas condensado

e eo angulo de contato entre 0 liquido e as paredes dos poros (e assumido e = 0)

reo raio de curvatura do menisco do liquido condensado ( assumindo poros

cilindricos, r = raio de poro)

Os parametros necessarios para 0 caIculo de area superficial e porosimetria foram obtidos

da equa~o abaixo:

273 Vd V Vt V 2 2,.
-- [- (P -P) - (-' +-) (P -P \ - -' (l (P2-P .J]
760 W T 1 2 T T 2 eJ T •

, d S t ,W,

Onde: Va eo volume de gas adsorvido

V. e 0 volume livre sobre a amostra dentro do tubo a temperatura T.

Vj e 0 volume da tubula~ao de interconexao a temperatura Tj

a e a con stante de corre~ao para 0 comportamento nao - ideal do gas nitrogenio em

baixas temperaturas (a = 6,6 x 10-6 mmHg)

W. e a massa da amostra (g )



Esta tecnica pennite avaliar 0 tamanho de mesoporos (6 ate 500 nm) e de macroporos «
360 Jlm) [42].

A equa~o que descreve os fenomenos de intrusio e extrusio de mercurio em materiais

porosos foi derivada por Washburn:

2 y cose
r

Onde: pea pressio aplicada para for~ar 0 mercurio a entrar dentro de urn poro capilar (psi)

yea tensio superficial do mercu~o (485 dinaslcm)

e e 0 angulo de contato entre 0 mercurio e a superficie s6lida (- 130")

reo raio de poro

Assume - se que os poros sio cilindricos equeo trabalho necessArio para 0 mercurio

aumentar a sua superficie de contato com a am~stra e igual ao trabalho para for~ar, sob pressio

externa, uma quantidade !1V de mercurio a entrar nos mesmos.

As medidas foram realizadas num equipamento Micromeritics modelo 9320 VI.OO, com

pressio maxima de intrusio de 30.000 psi. Este aparelho fornece tambem as densidades

volumetrica e aparente.

2.2.6 -Microscopia EletriJnica de Varredura (MEV) e Dispersllo de Energia

de Raio -X (EDX).

As propriedades dos materiais sio reconhecidamente determinadas pelas suas respectivas

microestruturas, isto e, pelos defeitos e constituintes microestruturais que eles contem tais como:

distancias interatomicas, defeitos puntiformes (lacunas), espessura de contorno de grio,

diametro de subgrio e grao, etc ..

As aruilises de microscopia eletronica de varredura dos geis de mulita foram realizadas em



urn equipamento ZEISS DSM 960, com 0 objetivo de observar a varia~ao da microestrutura em

fun~o do tratamento termico e do pH de prepara~o dos geis. Medidas quantitativas do tamanho

medio de graos foram obtidas, pelo metodo Planimetrico ou de Jeffiies para os geis, quando

convertidos totalmente em mulita [43, [44], [45], [46].

A composi~ao quimica de urn material e a informa~ao mais importante a respeito do

mesmo. Ela tambem tern efeito determinante nas propriedades dos materiais. A tecnica de

microanalise por dispersao de energia de raio - X foi utilizada para dar informa~oes sobre a

composi~ao de geis de mulita. Para tais analises foi utlilizado urn microanalisador de raios - X

LINK ANALYTICAL QX 2000 e padrOes da Micro - Analysis Consultants Ltd (MAC) - Unit 3,

Edison Road, St Ives Industral Estate St Ives, Cambridgeshire PE17 4LF, UK.

A microanalise por EDX apresenta problemas quando se lida com especimes espessos,

porque os elerrons vao interagir com urn volume muito maior e esta intera~ao depende de fatores

como 0 numero atomico medio dos elementos no especime, a voltagem de acelera~ao do feixe

eletronico, 0 Angulo entre a superficie da amostra e 0 detector,etc .. Para fazer uma corre~ao

desses fatores uma das tecnicas utilizadas em analise quantitativa e a tecnica ZAF [47].0 modelo

ZAF foi 0 primeiro procedimento algebrico para a redu~io de dados e esta baseado na hip6tese

de uma rel~ linear entre a concentra~o de urn elemento e a intensidade dos raios - X gerados

no mesmo devido a intera~ao com 0 feixe eletronico. Os desvios da linearidade sao tratados por

meio de fatores multiplicativos para os efeitos do numero atomico (Z), absor~ao (A) e

fluorescencia (F) que 510 calculados separadamente [48].

o fator de absor~io (A) esta relacionado com 0 fato de que os raios - X sio produzidos

em uma profundidade nio - nula na amostra e estes devem percorrer uma determinada distAncia

ate atingir 0 detector. Neste caminho os raios - X 580 absorvidos devido a intera~ao com os

atomos dos vanos elementos na amostra, consequentemente a intensidade desta radia~ao que

alcan~a 0 detector e reduzida em sua magnitude.

Os tres principais fatores que influenciam na absor~ao (A) 580 a voltagem de opera~ao

(quando esta aumenta, tern - se observado que 0 fator (A) aumenta tambem), 0 Angulo entre a

superficie cia amostra e 0 detector (quando este Angulo aumenta, tern - se observado que 0 fator

(A) diminui) e 0 coeficiente de absor~io de massa dos elementos da amostra [49].

A corr~io devida ao numero atomico (Z) nas analises surge, porque os eletrons podem

ser espalhados elasticamete (retroespalhados) (este fato pode ate acarretar a nio - gera~io de raios

- X) e os eletrons tambem podem perder energia ao penetrar na amostra e tambem nio gerar



raio-X [49]. A variavel que mais influencia no fator de corre~ao do numero atomico (Z) e a

diferen~a entre 0 numero atomico medio do material e aquele do padrao. 0 numero atomico

medio de urn material e dado por <Z> = ~j Cj Zj, onde Cj e a concentra~ao do elemento (j) e

Zj 0 seu numero atomico. Observa - se desta expressao que dependendo da concentra~ao do

elemento (j) no material 0 numero atomico do padrao pode diferir muito do numero atomico

medio da amostra e assim vai ser necessaria uma corr~io no mesmo [49].

A energia de urn pico de raio - X caracteristico (E) de urn elemento (j) em urn especime

pode see maior que a energia Ec de urn pico do elemento (i), entao fuorescencia parasitaria deve

ser levada em conta no procedimento de corr~ao para 0 elemento (i) [49]. Uma tal corre~ao na

tluorescencia e necessaria porque a energia do pico de raio - X do elemento (j) e suficiente para

excitar raios - X secundario do elemento (i). Desta maneira mais raios - X do elemento (i) sio

gerados do que teria sido somente pela excita~ao dos eletrons. Os parametros que mais afetam

esta corre~ao sao 0 ingulo entre a superficie da amostra e 0 detector e a voltagem de opera~ao

(observa - se que a tluorescencia aumenta quando estes parametros aumentam) [49].



Neste capitulo sao apresentados e discutidos os resultados obtidos na caracterizayao

dos geis de mulita. lnicia - se com 0 tamanho de particulas do sol de boemita, utilizando - se

espectroscopia de correlayao de f6tons. As fases cristalogrmcas dos geis sao identificadas em

diferentes condiyoes de pH e temperatura por difratometria de raio - X do p6. As isotermas de

adsoryao/dessoryao, a area superficial BET e a distribuiyao de tamanho de poros em diferentes

condi¢es de pH e temperatura sao avaliadas atraves da tecnica de adsoryao de N2, sendo que a

distribuiyao de tamanho de poros e densidades aparente e volumetrica dos geis preparados em

pH 2.5 foram obtidas por porosimetria de Hg. Os eventos termicos sofridos pelas amostras em

diferentes pH, utilizando analise termica diferencial (AID) sao apresentados. A microestrutura

e a composiyao quimica (em termos dos elementos constituintes) sao ~eterminadas.

o tamanho das particulas com diimetro no intervalo de 3 a 3000 om pode ser medido,

utilizando 0 metodo de espectroscopia de correlayao de f6tons. Particulas neste intervalo de

tamanho sao frequentemente chamadas col6ides. Uma de suas caracteristicas e que eles estao em

movimento termico aleat6rio (movimento Browniano). Este movimento faz a intensidade da luz

espalhada pelas particulas variar com 0 tempo. Como as particulas grandes se movem mais

lentamente que as particulas pequenas, a razao de flutuayao da luz espalhada das primeiras e mais

lenta. Espectroscopia de correlayao de f6tons usa a razao de variayao dessas flutuayoes para

determinar a distribuiyao do tamanho de particulas [50].

o metodo matematico usado para obter 0 tamanho de particulas (a media Z) foi 0 dos

cumulantes ( descrito de maneira sucinta no apendice A) que consiste em ajustar a funyao de

correlayao a urn polinomio de 20 grau. Acompanhando esse resultado, tern - se a

polidispersividade que e uma medida da largura da distribuiyao de tamanho de particulas [50].

Valores altos de polidispersividade podem indicar a presenya de agregados.

A distribuiyao do tamanho de particulas do sol de boemita e mostrada na figura 3. 1.
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Observa - se urn tamanho medio de particulas de 78.6 nm com uma polidispersividade de 0.25,

ou seja, uma distribui~ao de tamanho de particula larga.
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Figura 3.1 - Distribui~lo do tamanho de partieulas do sol de boemita obtida por

espectroseopia de eorrela~io de fotons, utUizando 0 metodo dos eumulantes.

- Debele, Barringer e Bowen [33] com 0 objetivo de investigarem a influencia das

caracteristicas do·p6 (particuias nao - aglomeradas, com urn unico tamanho, submicrometricas)

na,sinteriza~o de cerimicas do sistema Al203 - Si02, utilizaram espectroscopia de correla~ao de

f6tons para determinarem 0 tamanho medio de particulas de p6s de ex - Al203 (figura 3.2). °
tamanho memo de particula foi de 290 nm ± 50 nm que e bem maior do que 0 tamanho medio de

nossas particulas, ou aglomerados de AlOOH (70 nm).
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Figura 3.2 • Distribui~io do tamanho de partieulas do sol de ex • AI103 obtida por

espectroseopia de eorrela~lo de fotons [33].



3.2 . - Identijica~ao das lases cristalogrtiflcas dos geis

preparados em diferentes condi~oes depH e temperatura.

A identificayao das fases cristalograficas foi feita qualitativamente, utilizando - se 0

metoda de Hanawalt [37], [51], [52], que permite identificar uma substancia atraves de suas tres

linhas mais intensas de difrayao de raio - X.

Os padrOes de difrayao obtidos a partir das tabelas cristalogrilficas da ASTM XRD [53]

(# 21 - 1307, # 29 - 63, # 4 - 0875, # 16 - 394, # 11 - 517, # 10 - 173 e # 15 - 776) sao

apresentados (figura 3.3) para comparayao com os padroes dos geis em diferentes condiyoes de

temperatura e pH.

a) Identifica~io e compara~io das fases cristalograficas obtidas em uma

mesma temperatura e em diferel)tes pH.
Os padroes de difrayio dos geis de mulita (ou seja, geis com composiyao de mulita

estequioinetrica) preparados com pH variando de 0.5 ate 3.0 e tratados a 60, 500,980, 1250 e

1400°C sio mostrados nas figuras :;.4 a 3.13. Independente do pH, todos os geis secos a 60°C

consistem essencialmente de boemita (figura 3.4). Orientando - se em relayao aos padroes da

figura 3.3, observa - se uma diminuiyao de intensidade da linha mais intensa (28 - 14°, d = 6.11

A) em relayao as outras linhas. Observa - se tambem a presenya de Si02 amorfa (A)(28 - 25°)

devido a adiyio de TEOS, hidrolisado parcialmente, junto aos col6ides de AlOOH (equayaes 3.1

e 3.2).

(CpP}piOH + HO- {AIO(OH)L..!l. J ••.•
•

(CpP}pi - 0- {AIO(OH)p.- 1) J. + ROH
•
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Figura 3.3 - Pad roes de difra~io obtidos das cartas ASTM [53] para boemita, y -

A1103, 1') -AI103, ~ - A1103, a - A1103, (l - Al103 e mulita.



Figura 3.4 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em varios pH e secos a 60°C. Os simbolos representam:B - boemita, A - silica

amorfa.



Figura 3.5 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em varios pH e tratados a 500°C. Os simbolos representam: A - silica amorfa,

S - Al103 spinel.



Figura 3~6 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em varios pH e tratados a 980°C. Os simbolos representam: A - silica amorra,

S· - spinel AI - Si OU AI203 spinel, 6 - 6 - AI203 e e - e - A1203•
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Figura 3.7 - Padriies de dirra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em varios pH e tratados a 1250°C. Os simbolos representam: A - silica amona,

ex - ex - Al103 e M - mulita.
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Figura 3.8 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em varios pH e tratados a 1400°C. Os simbolos ex eM representam ex - Al203

e mulita, respectivamente.
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Figura 3.9 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em pH = 0.5 e submetidos a diferentes tratamentos termicos. Os simbolos a, M,

l>, A, S, S· e B representam ex - A1103, mulita, l>- A1103, Si01 amorfa, Al103 spinel, spinel

AI - Si ou Al103 spinel e boemita, respectivamente.
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Figura 3.10 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis c:omc:omposi~io de mulita

preparados em pH = 1.5 e submetidos a diferentes tratamentos termic:os. Os simbolos cx,M,

6, A, S, S· e B representam ex - A1103, mulita, 6 - A1103, Si01 amorfa, Al103 spinel, spinel

AI - Si OU Al103 spinel e boemita, respectivamente.



12500C M
,,-..... M+a

•
~ M M•::s M M'-" M a

~ M
a M a a

a M+aM

s·

500°C A S

B 60°C B B B B

10 20 30 40 50 60 70

28 (0)

Figura 3.11 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em pH = 2.0 e submetidos a diferentes tratamentos termicos. Os simbolos ex, M,

6, A, S, S· e B representam ex - A1103, mulita, 6 - A1103, Si01 amorfa, Al103 spinel, spinel

AI - Si OU Al103 spinel e boemita, respectivamente.
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Figura 3.12 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em pH = 2.5 e submetidos a diferentes tratamentos termicos. Os simbolos M,

6, e, A, S, S· e B representam mulita, 6 e e - AI:z03,SiO:zamorra, AI:z03spinel, spinel AI-

Si ou AI:z03spinel e boemita, respeetivamente.
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Figura 3.13 - Padroes de difra~io de raio - X do po dos geis com composi~io de mulita

preparados em pH = 3.0 e submetidos a diferentes tratamentos termicos. Os simbolos ex, M,

6,6, A, S, S· e B representam ex - AlzOJ, mulita, 6 e 6 - AlzOJ, SiOz amorfa, AlzOJ spinel,

spinel AI - Si OU AlzOJ spinel e boemita, respectivamente.



As equa~es 3.1 e 3.2 represent am a hidr6lise parcial do TEOS e a rea~ao com os

col6ides de AlOOH, criando gropos ~Si - °quimicarnente ligados ao redor e entre os col6ides

de alumina, respectivarnente [13].

Os geis tratados a 500°C consistern de Al203 tipo spinel (S) e silica amorfa (A) [15]

(figura 3.5). As linhas principais que caracterizam essas fases estao rnarcadas na figura.

As amostras tratadas a 980°C (figura 3.6) exibern uma mistura de silica amorfa (A) (ja

citada), mais as fases a e e - Al203 e Al203 tipo spinel e/ou 0 spinel Al- Si (S·) . Os resultados

reportados por TIer[54] indicam que a presen~ de urn conteildo de silica acirna de 15% estabiliza

a fase y - Al203 ( tipo spinel) ate I 150°C por varias horas de tratamento termico, por outro lado

tern sido reportado que no intervalo de 930 e lOOO°Ctern - se a fase spinel Al- Si [13]. Tanto y -

Al203 como 0 spinel Al - Si tern side sugeridas como as fases cristalograticas anterior a forma~ao

de rnulita [13].

Os padr5es de difra~ao dos geis tratados a 1250°C (figura 3.7), indicam basicamente a

presen~a de rnulita estequiornetrica e a - Al203• Cornparando - se as intensidades das linhas de

difra~ao das amostras obtidas em diferentes pH, observa - se que em pH 0.5 e 2.0 as linhas de

difra~ao que caracterizam a fase rnulita sao rnais intensas que nos pH 3.0 e 1.5, ocorrendo 0

inverso com as linhas da a - Al203. As amostras preparadas em pH 2.5 apresentam basicamente

a fase rnulita.

Os padr5es das amostras tratadas a 1400°C (figura 3.8) apresentam as rnesrnas fases que

aquelas obtidas em 1250°C, contudo as intensidades apresentam urn cornportamento diferernte.

As linhas que caracterizam a fase rnulita dos geis obtidos em pH 1.5,2.0 e 3.0 sao rnais intensas

que aquelas dos geis obtidos em pH 0.5 e 2.5. As linhas de difra~ao da fase a - Al203 sao rnenos

intensas nas arnostras preparadas em pH 2.0, urn indicativo que a fase rnulita nesse pH e

rnajoritaria. A tabela I resume esses resultados. Os indices inferiores fr, rn e f representam urna

cornpara~ao qualitativa entre as intensidades das linhas de difra~ao para os geis tratados a 1250

e 1400°C e preparados em urn rnesrno pH.

b) Compara~io das fases cristalograficas obtidas em urn mesmo pH e em

diferentes temperaturas.

° padrao de difra~ao das arnostras preparadas em pH 0.5 (figura 3.9) e tratadas a

1400°C esta deslocado com rela~ao ao das amostras tratadas a 1250°C.Urna cornpara~ao dos



padroes mostra que em 1400°C mulita e a fase preponderante frente Ii a - Al203. Em pH 1.5

(figura 3.10) Ii 1250°C a fase a - Al203 e preponderante, enquanto a fase mulita tern

comportamento inverso. Em pH 2.0 e 3.0 (figuras 3.11 e 3.13) em ambas as temperaturas a fase

a - Al203 e menos pronunciada. Para 0 pH 2.5 (figura 3.12) foram realizadas anlilises em outras

temperaturas. A 1200°C as amostras sao constituidas de Si02 amorfa (A), a e e - Al203• Para as

temperaturas abaixo de 1000°C as fases sao AlOOH e Si02 amorfa (60°C), Al203 spinel e Si02

amorfa (500°C) e spinel AI- Si e/ou Al203 spinel, a e a - Al203 e Si02 amorfa (980°C), como

foi visto anteriormente.

Tabela 1- Fases eristalografieas dos geis de mulita, preparados em eondi~oes diferentes de

pH e temperatura

pH 60 (OC) 500 (OC) 980 (OC) 1250 (OC) 1400 (OC)

0.5 Boemita S a,a ~ af aft> ~

A A, S·

1.5 Boemita S a,a af, 'Mer Mr, af

A A, S·

2.0 Boemita S a,a ~, af . Me, af

A A, S·

2.5 Boemita S a,a Mr Mer

A A, S·

3.0 Boemita S a,a Mrr. a
f Mr, aft

A A, S·
a, a e a: a, 6 e e -Al103, A: Si01 amona, S: Al103 tipo spinel eubieo, So:Al103 tipo spinel

eubieo ou spinel AI - Si, M: mulita, fr: fraea, m: moderada e f: forte

A figura 3.14 mostra a evolu~o das fases em fun~o do tratamento termico de geis com

composi~o de mulita, preparados a partir de sois de AlOOH e Si02, obtidos por Hyatt e Bansal

[15]. Observa - se tambem nesses resultados que as intensidades das linhas para os geis a 110°C,

constituidos essencialmente de boemita, apresentam 0 mesmo comportamento ja descrito no nosso

trabalho; mas os autores nao fazem nenhuma observa~ao sobre 0 fato. Em 490°C observa - se

a presen~a de Al203 tipo spinel, que tambem foi observada em nosso trabalho; os autores nao

distinguem entre as fases y e 11. Mulita e formada acima de 1250°C [15].
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Figura 3.14 - Evolu~o das rases de geis de composi~io de mulita em run~io do tratamento

termico, obtida por Hyatt e Bansal (15].0 - boemita, 0 - alumina spinel, A - alumina, V-
cristobalita e 0 - mulita



Os resultados do nosso trabalho mostram que a fase mulita e obtida - 1250°C. A fase

cristobalita nio aparece em nossos resultados, no entanto a 1350°C ela e observada por Hyatt e

Bansal ( figura 3.14). Acreditamos que essas diferen~as ocorram, porque no nosso caso partimos

de urn sol de AlOOH e uma solu~ de TEOS. enquanto eles partiram de urn sol de AlOOH e urn

sol de Si02• ou seja, 0 tamanho de particula no caso do TEOS e menor.

Urn metodo de coprecipita~io foi utilizado por Lee e Yu [55] na obten~io de geis de

mulita. a partir de uma solu~io de Al(N03)3 e sol de Si02• variando as condi~oes de pH entre 6

e 10. Os resultados de difra~io de raio - X obtidos per eles sio resumidos na tabela II. Eles

sugerem que 0 grau de homogen~o da mistura entre as particulas de Al203 e Si02 decresce

com 0 aumento do pH. A interpreta~io desses resultados foi dada em termos do potencial Zeta

das particulas de Al203 e Si02.

Tabela II - Compara~io das fases em varias eondi~6es de pH e temperatura, para geis

preparados pelo metodo de eoprecipita~io (~S).

pH 12009C. Ih 1250°C. Ih 1400°C,2h

6 A, 6f, a
l

Mr Mr

"- 7 A, 6,., a& Mr. 6& Mr

8 A, 6f• a& Mr, 6&0a& Me. C
1

9 A, 6f, am M.a. am. 6& Me. C&oat

10 A, 6m, am M.a. af, 6&0C& Mr.Cm• a&
Abreviaturas utilizadas Da tabela D: A = Si01 amorra, M = mulita, 6 = 6 - A1103, a = a -
A1103, a = a - A1103, C = eristobalita, f = forte, m = medio, fr = fraeo, t = tra~o

Os resultados de nosso trabalho mostram tambem que 0 pH influencia 0 grau de

homogeneiza~io da mistura das particulas de Al203 e Si02.O pH 2.5 corresponde a maxima

homogeneiza~io da mistura dos precursores no que se refere a transforma~io para mulita.

As amostras de Lee e Yu foram preparadas em pH proximo ao ponto isoeletrico da

Al203 (pH 9.0) e devido a forma~io de agregados elas apresentam urn excesso da fase a - Al203.

No nosso trabalho as amostras foram preparadas em pH acima e abaixo do ponto isoeletrico da

Si02 (pH 2.0). A partir da figura 3.15 [II] que mostra 0 comportamento do potencial Zeta em

fun~o do pH para Si02 e Al203, pede - se determinar 0 valor de pH que se obtem maior atra~io

eletrostatica entre as particulas de Si02 e Al203 em sistemas coloidais e consequentemente maior



homogeneiza~ao das particulas.

Os trabalhos de Her [56] sobre a estabilidadede s6is de Si02, em termos de tempo de

gelifi~o em fun~ao do pH (figura 3.16), auxilia0 entendimento dos nossos resultados, apesar

de nao ser completo, pois necessitamos de uma mesma descri~ao para os s6is de AlOOH. A

figura 3.16 mostra que em pH < 2.0 ocorre gelifica~ao~em 2.0 < pH < 5.0 0 sistema e estlivel,
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Figura 3.15 - Potencial Zeta em fun~io do pH para AIl03 e Sial [11).
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Figura 3.16 - Curva de estabilidade de sois de Sial em termos do log do tempo de

gelifica~io em run~io do pH, obtida por Dler [56).



porque a concentrayio de OH- e baixa (catalisador para condensayio), em 5.0 < pH < 6.0 0

sistema e instavel e em pH > 6.0 0 sistema e estavel.

Agrawal, Raj e Cohen [57] estudaram 0 processo de floculayio em suspensoes coloidais

de particulas de a - AlZ03, com tamanho medio de 0.27 ~m, em agua deionizada. A figura 3.17

mostra a variayio do tamanho medio de flocos em funyio do tempo no intervalo de pH de 1.3

a 11.5. Observa - se que em 2.0 < pH < 3.1 os s6is permanecem estaveis ap6s urn periodo de 30

dias. A explicayao e que a forya resultante entre as particulas se toma repulsiva neste intervalo de

pH, assim evitando qualquer possibilidade de floculayio. Uma segunda explanayio e que' a forya

atrativa entre as particulas e fraca, 0 que toma a floculayio limitada pela cinetica de nucleayio.

~
~:J

o .2
Co) •••

~ t;LL.Q.. .E E
~2.'200
"""--"'"

ouo
-I
LL.

UJo
o

,,0
UJ
~
o
::I:z«
~
«
~

pH 1.4 ~11.5
I

i
i•
I/. pH5.8

,. .-.-.- HI 3, .-- p.
~ .-.---..

•.-. pH2.0-.3.1L...-. .
~30dlos

200 400 600
t (min)

Figura 3.17· Varia~io do tamanho medio de flocos em fun~io do tempo em diferentes pH,

segundo Agrawal, Roj e Cohen [57].

Os nossos resultados e aqueles reportados por Shinohara, Dabbs e Aksay [32] mostram

que os geis preparados em pH 2.5 formam somente a fase mulita em 1250°C. A figura 3.16

mostra que em 2.0 < pH < 3.0 0 sol de SiOz e estavel neste intervalo de pH. No mesmo intervalo

de pH a figura 3.17 mostra que 0 tamanho medio dos flocos de a - AlZ03 ou y - AlOOH [11]

(cujas particulas sio aproximadamente identicas em carater superficial as de a - AlZ03 , devido

ao efeito de hidratayio superficial) praticamente nio muda com 0 tempo.

A homogeneidade de geis de mulita coloidal foi estudada por Huling e Messing [11].



Eles prepararam dois geis A e B: um gel A para ter homogeneidade maxima e assim promover

uma distincia de difusio minima para rea~io e um gel B com excesso de Si02. Os resultados

de RDX sio mostrados na tabela III.

Tabela In - Fases cristalinas presente nos geis A e B em diferentes tratamentos termicos

[11].

Temperatura Gel A GeIB

1250°C 6 e e - A1203 6 e e - A1203

cristobalita

1270°C mulita mulita, 6 e e - A1203

6 e e - A1203 cristobalita, ex - A1203

1300°C mulita mulita, ex - A1203

cristobalita, 6 e e - A1203

1350 - 1450°C mulita mulita e ex - A1203

1550°C mulita mulita

Observa - se que 0 gel A apresenta somente a fase mulita em 1300°C e em outras

temperaturas, nlo se forma cristobalita nem ex - A1203, enquanto 0 gel B apresenta uma mistura

de fases e necessita - se de temperaturas mais elevadas para se ter somente mulita. A partir desses

resultados eles propuseram 0 esquema mostrado na figura 3.18, que representa como as particulas

de A1203 e Si02 estlo arrumadas nos geis A e B.

Como foi visto dos resultados de difra~lo de raio - X, os geis preparados em pH 2.5

apresentam basicamente a rase mulita em T ~ 1250°C e para os geis preparados nos demais pH

e a partir da mesma temperatura aparecem as rases mulita e ex - alumina, nlo sendo detectada a

rase crstobalita. °esquema proposto na figura 3.18 parece razoa-vel tambem para descrever como

as particulas de A100H e Si02 estlo arrumadas em nossos geis, quando varia - se 0 pH.

Contudo a ausencia da rase cristobalita nos geis preparados em pH diferentes de 2.5 pode ser um

indicativo de que 0 esquema da figura 3 .18b nlo se aplique integralmente para esses materiais.

Em pH 2.5 as particulas estariam arranjadas segundo a figura 3.18a e para os demais pH as



particulas estariam arrajadas em uma forma intermediaria entre os modelos 3.18a e 3. 18b, com

as particulas de Si02 em 3. 18b substituidas pelo arranjamento 3. 18a.

Figura 3.18 - Esquema representativo da disposi~io das partieulas de Si02 (0) e AI203 (0)

em geis de mulita. a) gel homogeneo e b) gel nio - homogeneo [11).



3.3 - Efeito do pH e da temperatura sobre as isotermas de
adsor~ao/dessor~ao, area superficial BET, as distribui~oes de
tamanho deporo e tamanho medio deporo.

Nesta parte sao apresentadas as isotermas de adsor~ao/dessor~ao e distribui~oes de

tamanho de poro nas condi~oes de pH e temperaturas ja citadas anteriormente. A partir das

isotermas estimou - se a forma geometrica dos poros.

A forma das isotermasde adsor~ao ou dessor~io e determinada pela textura do solido.

As figuras3.19a e b ilustram respectivamente a classifica~aoBOOT (Brunauer,Deming, Deming

e Teller) das isotermas de adsor~ao e os quatro tipos de histereses usualmente observadas,

segundo a IUPAC. A histerese resulta das diferen~asentre os mecanismos de condensa~ao e

evapora~ao, sendo sua forma determinada principalmentepela geometria dos poros [58].
. a

II
rp<I,3nm rp>50 nm

E1>O

IV·
1,3<rp<50nm

E1>O

V
1,3<rp<50nm

E1=O

P/Po

Figura 3.19 - a - Classifica~io BDDT (Brunauer, Deming, Deming e Teller) dos tipos de

isotennas de adso~o mais usuais. b - Classifica~io da IUPAC (International of Pure and

Applied Chemistry) dos tipos de histereses de adsor~io - dessor~io em solidos tendo poros

de morfologias distintas [58].



As figuras 3.20 a 3.27 ilustram 0 comportamento das isotermas de adsor~io e dessor~io

de N2, obtidas para os geis preparados em diferentes condi~oes de pH e temperatura.

As isotermas dos geis secos a 60°C (figura 3.20), obtidos em pH ~ 1.5 apresentam uma

isoterma do tipo I com histerese do tipo H4, tipicas de materiais microporosos (diimetro de poro

< 2,5 nm). Para os demais geis as isotermas 510 do tipo IV com histereses do tipo H2, tipicas de

mesoporos (2,0 < diimetro de poro < 50 nm) em forma de garrafa. As amostras preparadas em

pH 2.5 apresentam um volume de gas adsorvido maior, quando comparadas com as demais,

principalmente as amostras preparadas em pH ~ 1.5 que apresentam um volume adsorvido

relativamente baixo. Como sera visto mais adiante (tabela V) os geis preparados em pH 2.5

apresentam um tamanho medio de poro maior que os demais e este fato deve ser 0 responsavel

pelo maior volume de gas adsorvido por estes geis.

Para os geis tratados a 500°C, as isotermas de adsor~io 510 aproximadamente do tipo

IV com histerese do tipo H2 (figura 3.21). As isotermas de adsor~io das amostras preparadas em

pH ~1.5 nio se enquadram hem a nenl)um dos tipos de isotermas da classifica~io BDDT e

parecem intermediarias entre as isotermas do tipo I e IV. 0 volume de gas adsorvido pelas

amostras preparadas em pH 2.5 continua sendo maior que nos outros pH.

As amostras tratadas a 980°C exibem praticamente as mesmas caracteristicas que em

500°C (figura 3.22).

Uma comp~ das isotermas num mesmo pH e em temperaturas diferentes e tambem

interessante. Os geis preparados em pH 0.5 e tratados a 980°C adsorveram uma quantidade um

pouco maior de gas que em 5OD°C (figura 3.23). Ja nos outros pH a quantidade adsorvida e

menor ou igual a quantidade adsorvida em 500°C (figuras 3.24 a 3.27). Em pH 2.5 a 1100°C,

observa - se uma redu~io no volume de gas adsorvido, um indicativo de que 0 material esta

densificando ( figura 3.26).

3.3.2 - Area superficial BET.

A area superficial BET foi determinada a partir das curvas de adsor~io medidas no

intervalo de pressio relativa 0.05 < P/PI < 0.35. A tabela IV resume esses resultados.

A area superficial BET dos geis preparados no intervalo de 0.5 ~ pH ~ 3.0 e

temperaturas de 60, 500,980 e 1100°C e mostrada na tabela IV.
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Figura 3.20 - Isotermas de adsor~io/dessor~io de geis com composi~io de mulita

preparados no intervalo de 0.5 s pH s 3.0 e tratados a 60°C.
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Figura 3.21 - Isotermas de adsor~io/dessor~io de geis com composi~io de mulita

preparados no intervalo de 0.5 ~ pH ~ 3.0 e tratados a 500°C.
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Figura 3.22 - Isotermas de adsor~io/dessor~io de geis com composi~io de mulita

preparados no intervalo de 0.5 s pH s 3.0 e tratados a 980°C.
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Figura 3.23- Isotermas de adsor~io/dessor~io de geis com composi~io de mulita

preparados em pH 0.5 e tratados a 60, 500 e 980°C.
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Figura 3.24- Isotermas de adsor~io/dessor~io de geis com composi~io de mulita

preparados em pH 1.5 e tratados a 60, 500 e 980°C.
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Figura 3.25- Isotermas de adsor~io/dessor~io de geis com composi~io de mulita

preparados em pH 2.0 e tratados a 60, 500 e 980°C.
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Figura 3.26- Isotermas de adsor~io/dessor~io de geis com composi~io de mulita

preparados em pH 2.5 e tratados a 60, 500 e 980°C.
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Figura 3.27- Isotermas de adsor~io/dessor~io de geis com com[posi~io de mulita

preparados em pH 3.0 e tratados a 60, 500 e 980°C.



Tabela IV • Area superficial BET em fun~io do pH de prepara~io e temperatura de

calcina~io para osgeis de mulita.

pH 0.5 1.5 2.0 2.5 3.0

Tee) SBET (m2/g) SBET (m2/g) SBET (m2/g) SOET (m2/g) SBET (m2/g)

60 44 206 213 306 285

500 227 206 258 271 191

980 64 173 173 165 154

1100 - - - 106 -

Observa - se que as amostras preparadas em pH 2.5 apresentam basicamente a maior

area superficial especifica em todos os tratamentos tennicos. Os resultados de raio - X (figura

3.12) mostraram que neste pH os geis sao convertidos basicamente em mulita estequiometrica

a partir de 12500e.
Em 600e os geis preparados em pH 0.5 apresentam a menor area. Em 5000e nao

ocorre grandes vari~ de area em todos pH; resultados anaIogos sao observados em 9800e,
com exce~ao das amostras em pH 0.5 onde apresentam uma area pequena quando comparada

com as'dos demais geis a mesma temperatura.

As distribui~s de tamanho de poros (figuras 3.28 a 3.31) foram obtidas a partir das

isotermas de dessor~ao apresentadas no item 3.3. 1.

Os geis secos a 600e e preparados em pH 2.0 apresentam uma distribui~ao de tamanho

de poro mais estreita que os geis preparados nos outros pH. 0 volume relativo de poro em pH

~ 1.5 e muito pequeno, quando comparado com os demais. Em pH 3.0 a distribui~ao de

tamanho de poro e nitidamente mais larga (figura 3.28).

Para as amostras tratadas a 5000e, observa - se que a largura das distribui~oes de

tamanho de poros para os geis preparados em pH s 1.5 sao relativamente estreitas, para os geis

preparados em pH 2.5 a distribui~ao e bem Jarga quando comparada com as demais. A posi~ao

de m3ximo se desloca para valores maiores de pH, sendo que em pH 2.5 e que observa - se 0

maior deslocamento (figura 3.29).
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3.28 - Distribui~Oesde tamanho de poros dos geis com composi~io de mulita preparados

no intenralo de pH de 0.5 a 3.0, secos a 60°C.
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3.29 - Distribui~oes de tamanho de poros dos geis com composi~io de mulita preparados

no intervalo de pH de 0.5 a 3.0, tratados a 500°C.
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3.30 - Distribui~Oesde tamanho de poros dos leis com composi~iode mulita preparados

no intervalo de pH de 0.5 a 3.0, tratado! a 980oe.
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3.31- Distribui~Oesde tamanho de poros dos geis com composi~io de muUta preparados
em pH 2.5.



Em 980°C, as amostras preparadas em pH 1.5 apresentam uma distribui~ao estreita

(3.30); nos outros pH os rruiximos das distribui~oes tambem estao deslocados para tamanho de

poros maiores, em pH 2.5 e que observa - se 0 maior deslocamento.

As distribui¢es de tamanho de poro das amostras preparadas em pH 2.5 (figura 3.31)

e tratadas a 980 e 11OO°C,apresentam a mesma forma, mostrando urn ramo na dire~ao de poros

menores, sendo tambem nitido 0 decrescimo no volume relativo de poros em 11OO°C,devido

ao processo de densifica~ao que esta em andamento.

° tamanho medio de poros e obtido dos maximos das distribui~oes de tamanho de

poros apresentadas no item anterior. A tabela V resume esses valores.

Tabela V - Diimetro medio de poros em fun~io do pH de prepara~io e temperatura de

calcina~io para os geis de mulita.

pH 0.5 1.5 2.0 2.5 3.0

TeC) cI»(om) cI»(om) cI»(om) cI»(om) cI»(run)

60 <2 <2 3 - 5

500 4 4 5 12 5

980 5 4 6 14 8

1100 - - - 12 -

Como pode ser observado, 0 tamanho medio de poros varia de 2 ate 14 om. Os geis

preparados em pH 2.5 exibem os maiores valores de cI> em todos os tratamentos termicos.

Uma observa~ao importante deve ser feita com rela~ao Ii nomenclatura utilizada ao

longo do texto e nas figuras: quando escrevemos geis de mulita, entenda - se por geis com

composi~ao de mulita estequiometrica (3Al203.2Si02) e nao mulita que e obtida desses geis em

temperaturas a partir de 12500 C.



A an8.lise de porosimetria de Hg foi realizada para os geis preparados em pH 2.5. A

figura 3.32 mostra as curvas de distribui~ de diimetro medio de poro. Ha um bom acordo entre

os resultados obtidos por esta tecnica e por porosimetria gasosa, como pode ser visto das

distribui~oes.

As densidades aparente e volumetrica foram determinadas por esta tecnica. Essas

grandezas sao definidas como [43], [59], [60] :

- densidade aparente: razao entre a Massa e 0 volume ocupado pela amostra mais 0 volume dos

poros que nio foram penetrados pelo liquido

- densidade volumetrica: razio entre a Massa e 0 volume ocupado pela amostra, incluindo vazios

e poros.

- densidade te6rica: densidade ideal calculada para uma rede cristalina continua e livre de defeitos,

levando em conta as solu~oes s6lidas e as"fases multiplas.

Onde: W. e 0 peso da amostra

Vb e 0 volume ocupado pela amostra, incluindo vazios e poros

VI eo volume do esqueleto, dado por: Vb - V tot

Vtot e 0 volume de intrusao total

A densidade aparente pode ser comparada a densidade te6rica para estimar a quantidade

de poros fechados [60], [61]. As medidas de densidade volumetrica sio necessarias na

caract~ao das propriedades de um material cerimico, uma vez que a quantidade e a
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Figura 3.32 - Distribui~oes de tamanho de poros obtidas por porosimetria de Hg para os

geis com composi~io de mulita preparados em pH 2.5 e tratados a 60, 500, 980 e HOOoe.



distribui~80 de poros influenciam fortemente a resistencia, modulo elastico, resistencia a
oxidayao, etc. [60], [61].

A tabela VI mostra a evoluyao das densidades aparente e volumetrica das amostras

preparadas em pH 2.5 em fun~o da temperatura de tratamento termico, assim como a densidade

relativa percentual, calculada em relayao a densidade teorica da mulita de 3.22 glcm3 [13].

Tabela VI - Densidades aparente e volumetrica (absolutas e relativas) dos geis com

composi~io de mulita preparados em pH = 2.5, em fun~o da temperatura de calcina~io.

Temperatura Pa (glcm3
) Pv (glcm3

) P a relativa (%) Pv relativa (%)

(OC)

60 1.56 1.06 - -
500 1.73 1.19 - -
980 2.46 1.20 - -
1150 2.84 2.07 - -
1200 3.04 2.44 . - -
1250 3.08 3.01 95.7 93.5

1300 3.21 3.13 99.7 97.2

1400 3.21 2.81 99.7 87.3

Observa - se que com 0 aumento da temperatura de tratamento termico a densidade

aparente (2&coluna) aumenta, indicando a eliminay80 de poros. Esses resultados S80 coerentes

com as distribuiyoes de tamanho de poros (figura 3.31) obtidas por porosimetria de Nz. Essas

curvas mostram que 0 volume relativo de poros e a largura das distribuiy5es diminuem com 0

aumento da temperatura, isto sendo bem nitido para as amostras tratadas a 1100°C.

A partir de 1250°C 0 valor da densidade aparente e proximo ao valor da densidade

te6rica da mulita, em acordo com os resultados de difrayao de raio - X (figura 3.12). As amostras

tratadas a 1300°C apresentam melhor densificayao. Com relayao as amostras tratadas a 1400°C,

a densificay80 nao foi boa, isto tambem esta em acordo com os resultados de difray80 de raio -

X, pois quando compara - se os padroes em 1250 e 1300°C com 0 padr80 em 1400°C (figura

3.12), observa - se que nesta ultima temperatura as intensidades das linhas de difray80 S80

menores. Ambas as tecnicas indicam que a esta temperatura obteve - se uma mulita com poros



fechados [61].

A tabela VII apresenta os resultados de Kormaneni, Roy e Pugh [12] que estudaram 0

comportamento de densifica~io de geis de mulita, preparados a partir de urn sol de Si02 e de urn

sol de AlOOH, tratados a 1300 e 1400°C.

temperatura de densidade densidade

sinteriza~io CC) volumetrica (g1cm3) aparente (g1cm3)

1300 3.02 3.03

1400 3.04 3.07

Desses resultados os autores concluiram que existe pouca ou nenhuma porosidade

interconectada, devido ao born acordo entre as densidades volumetrica e aparente.

Comparando - se os nossos resultados com esses, observa - se que a densidade aparente

de nossos geis tratados 1300°C se aproxima mais da densidade te6rica da mulita do que os geis

deles tratados a mesma temperatura. Eles partiram de dois sOis (AlOOH e Si02) e nos de urn sol

(AlOOH) e uma solu~io (TEOS).

Shinohara, Dabbs e Aksay [32] obtiveram geis de mulita monoliticos a partir de urn sol

de boemita e uma solu~io de TEOS. Os resultados estio resumidos na tabela VIII.

Os autores estudaram 0 efeito do tamanho de aglomerados das dispers3es coloidais de

boemita eo efeito da temperatura sobre a densifica~io dos geis Observa - se que em 1200°C

hi urn decrescimo na densidade aparente relativo ao tratamento a 1100°C. Tal fate e associado

a presen~a de poros fechados, ligados aos aglomerados de boemita que nio foram eliminados

por sedimenta~io [32]. Em nosso trabalho, obteve - se urn resultado semelhante para os geis

tratados a 1400°C; a densidade aparente diminuiu de 3.13 g1cm3 em 1300 °C para 2.81 g1cm3 em

1400°C. Como em nosso caso as particulas grandes foram retiradas por centrifuga~io, conclui-

se que as particulas pequenas do sol de AlOOH devem ter se aglomerado.

Os nossos resultados assim parecem satisfatorios, quando comparados com os desses



Tabela vm - Efeito da temperatura e efeito do tamanho de aglomerados e temperatura

sobre a densidade de geis de mulita estequiometrica (32].

Temperatura Tamanho de aglomerados Densidade Densidade
(OC) (Jlm) volumetrica (g1cm3) aparente (g1cm3)

25 - 1.2 2.78

1100 - 1.4 3.17

1200 - 2.4 3.12

1250 - 3.0 3.0

1300 - 3.01 3.02

1250 0.25
..

3.01 -
1250 1.0 2.94 -
1250 10.0 2.88 -
1300 0.25 3.03 -
1300 1.0 2.97 -
1300 10.0 2.90 -

A textura de materiais indica a forma dos poros, sua acessibilidade e assim suas

possiveis aplica~oes [6].

As pesquisasrecentestem sidoenfocadassobreas estruturas em escala nanometrica, tais

como a porosidade [62], devido as possiveis aplica~oesindustriais interessantes, que podem se

ter nessa escala, como por exemplo: suportes cataliticos, separa~io gasosa, ultrafiltra~io e

microfiltra~io [6].

Os resultados obtidos nesse trabalho indicam que os geis preparados em pH 1.5 e

tratados a 500 e 980°C apresentam mesoporos e possuem uma distribui~io de tamanho de poro

estreita e monomodal que pode ser interessante em nanofiltra~io [62].

Com rela~ aos resultados de porosimetria e tamanho de particulas do sol de boemita

(70 om) visto na se~io 3.1, vale a pena enfatizar 0 que Brinker coloca de forma geral para sOis



particulados: "quando agregados sao evitados, 0 tamanho dos poros e controlado pelo tamanho

das particulas do sol, sendo que particulas pequenas dao origem a poros pequenos" [63].

Para os geis com pH ~ 1.5 e em T = 60°C, observa - se uma estrutura microporosa que

niio e compativel ( como observado por Brinker) com 0 tamanho de particulas (70 nm) medido

no sol de boemita. Entao, possivelmente, foi medido 0 tamanho de agregados. A medida que

o pH da mistura do sol de AlOOH e TEOS se tomou mais acido (~ 1.5) deve ter ocorrido a

desagrega~o das particulas de boemita, uma vez que 0 tetraetoxissilano em condi~oes acidas leva

a fonna~ao de entidades polimericas pequenas com urn baixo grau de intercruzamento em suas

cadeias, levando a materiais microporosos [62].

Com rela~ao aos geis preparados em pH 2.5, como observado dos resultados de

raio - X (figura 3.12) eles exibem uma boa homogeneidade com rela~ao a fase mulita em T ~

1250°C, 0 que nao ocorre para os demais geis obtidos nos outros pH (figuras 3.9,3.11 e 3.13).

Os resultados de area superficial mostram que, para esse pH, ela e maior (- 300 m2/g), quando

comparada com os demais pH « 280 m2/g), tabela IV. As distribui¢es de tamanho medio de poro

para esses geis sempre foram mais largas que para os demais pH (se~ao 3.4.2).



3.6 - Antilise termica diferencial (ATD) dos geis preparados em

diferentes pH.

Os geis de composiyio de mulita estequiometrica tratados a 60 e 500°C, preparados em

diferentes pH (entre 0.5 e 3.0) foram analisados termicamente pela tecnica ATD, com 0 objetivo

de determinar as temperaturas de possiveis transi~oes, perda de agua,queima de orginicos, etc ..

As figuras 3.33 e 3.34 mostram as curvas de ATD dos geis de mulita secos a 60°C no

intervalo de pH de 0.5 a 3.0 (as conven~oes quanta a orienta~ao dos picos sao diferentes). As

endotermas observadas pr6ximas a 100°C estao relacionadas a elimina~ao de agua dos poros

[15]. Entre 100 e 400°C tern - se exotermas que estao relacionadas a elimina~ao de orginicos.

Entre 300 e 450°C, observa - se endotermas pouco perceptiveis, relacionadas a decomposi~ao de

boemita [15], [33]. A partir de 450°C a 1250°C exotermas bem largas sao observadas, que na

literatura sao associadas a rea~oes continuas ate a forma~ao de mulita [13], [15]. Exotermas

pequenas do vistas em -13lO°C que estao ligadas a forma~ao de mulita. Os resultados de raio-

X indicam que mulita e formada entre 1200 e 1250°C (se~ao 3.2). A temperatura de transi~ao

obtida pela tecnica de ATO e mais alta.

Os geis de mulita coloidal preparados por Huling e Messing apresentam urn pica

exotermico em 1350°C, numa taxa de aquecimento de 20°C/min. 0 deslocamento da temperatura

de tranfo~o isotermica (- 1270°C) foi atribuida a cinetica lenta de forma~ao de mulita [11].

A figura 3.35 exibe as curvas de ATO para os nossos geis tratados a 500°C por 17

horas. Observa - se que os materiais ainda apresentam agua (que pode ter permanecido nos

poros) como pode ser visto das endotermas, em tomo de 90°C para os geis preparados em pH

~ 1.5 e 120°C para os geis preparados em pH ~ 2. As endotermas relacionadas a decomposi~ao

da boemita estao ausentes, como era de se esperar. As exotermas entre 100 e 400°C tambem

estao ausentes, pois os componentes relacionados a elas foram eliminados com 0 tratamento

termico de 500°C. As exotermas ligadas as rea~oes antes da forma~ao de mulita estao melhor

definidas, quando comparadas com as curvas anteriores e cob rem 0 intervalo de 300 ate 1230°C.

Com rela~ao a essas curvas, observa - se (figura 3.35) que ocorre varia~oes na

inclina~ao da linha de base, que pode ser urn indicativo de mudan~a de fase. Para melhor

visualiza~ao desses eventos termicos as figuras 3.36 mostram as derivadas de primeira ordem

dessas curvas. Como pode ser visto de 3.36a, para os geis preparados em pH 0.5 observa - se
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Figura 3.33 - Curvas de aquecimento ATD dOlgeis com composi~io de mulita preparados

no intervalo de pH de 0.5 ate 3.0 (marcados na figura de baixo para cima) e secos a 60°C

(as medidas (oram realizadias na Univenidade de SAoPaulo - Instituto de Fisica)
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Figura 3.34 - Curvas de aquecimento ATD dos geis com com(posiio de mutita preparados no intervalo de pH de 0.5 ate 3.0 (marcados na

figura de cima para baixo) e secos a 60°C (as medidas foram realizadas em nosso grupo).
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Figura 3.35 - Curvas de aquecimento ATD dos geis com composi~io de mulita preparados no intervalo de pH de 0.5 ate 3.0 tratados a 500°C
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Figura 3.36a - Derivada de primeira ordem da curva ATD para os geis com composi~io de mulita preparados em pH 0.5.
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Figura 3.36b - Derivada de primeira ordem da curva ATD para os geis com composi~io de mutita preparados em pH 1.5.
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Figura 3.36c - Derivada de primeira ordem da curv. ATD para os geis com composi~io de mulita preparados em pH 2.0.
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Figura 3.36d - Derivada de primeira ordem da curva ATD para os geis com composi~io de mulita preparados em pH 2.5.
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Figura 3.36e - Derivada de primeira ordem da curva ATD para os geis com composi~io de mulita preparados em pH 3.0.



dois picos, urn - 1210°C e 0 outro, bem menos acentuado, - 1330°C . Os resultados de raio -

X (figuras 3.9) para esses materiais indicam a presen~a de a - Al203 e mulita, a partir desses

resultados pode -se associar 0 primeiro pica a forma~io de a - Al203 e 0 segundo a de mulita.

Para os geis preparados em pH 1.5 (figura 3.36b) as posi¢es desses picos estio - 1200 e 1320°C

e os resultados de raio - X tambem indicam a presen~a de mulita e a - Al203 . Para os geis

preparados em pH 2.0 e 3.0 (figuras 3.36c e 3.36e) observa - se picos em 1200 e 1220,

respectivamente e ao lado desses picos sio vistos ombros em - 1300 e 131OoC. Os resultados de

raio - X (figura 3.11 e 3.13) para esses geis mostram a presen~a dos materiais citados

anteriormente, esses picos estio relacionados a transi~io para a fase a - Al203 e os ombros junto

a esses picos sio devidos a forma~io da fase mulita. Para os geis preparados em pH 2.5 (figura

3.36d) e observado basicamente a presen~a de urn pica - 1260°C que deve estar associado a
forma~io de mulita, como e indicado pelos resultados de raio - X (figura 3.12).

Sio apresentados a seguir resultados de analise termica diferencial, obtidos da literatura,

para geis de mulita difcisicos obtidos a partir de boemita, silica e TEOS.

Hoffina.n, Roy e Komameni [26] obtiveram xerogeis dif'asicoscom composi~io de mulita

estequiometrica, a partir do sol de AlOOH - TEOS e AlN03 - sol de Si02. As curvas ATD para

esses materiais sio mostradas na figura 3.36. Eles associaram a endoterma entre 400 e 500°C a
decomposi~o de AlOOH e a exoterma larga entre 550 e 1350°C a rea~o aparentemente continua

para formar mulita.

400 600 800 1000 1200 1400
TEMPERATURA (Oe)

Figura 3.37 - Curvas ATD para xerogeis difasicos com composi~io de mulita

estequiometrica obtidos do sol de AIOOH - TEOS (curva inferior) e sol de Si02 - AIN03

(curva superior) [26].



Hyatt e Bansal [15] prepararam xerogeis com composi~io de mulita a partir do sol de

AlOOH e sol de Si02. A curva AID para esses materiais e mostrada na figura 3.37. Os autores

associaram a primeira endoterma proxima a 190°C a perda de agua adsorvida e a segunda em

tomo de 470°C a decomposi~io da boemita. A exoterma entre 1310 e 1360°C, segundo os

autores pode assinalar a cristaliza~o simultanea de a - Al203, cristobalita e a forma~io de mulita.

A exoterma larga entre 600 e 1100°C foi relacionada as rea~oes que podem ocorrer entre as fases

antes da cristaliza~io dos materiais citados.
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Figura 3.38 - Curva ATD para xerogeis com composi~o de mulita estequiometrica obtidos

do sol de AOOH - sol de Si01 [15].



3. 7 - Microestrutura dos geis de mulita coloidal preparados em

pH 2.0,2.5 e 3.0.

Nesta ~o 530 apresentadas e analisadas as micrografias de geis de mulita preparados

em pH 2.0,2.5 e 3.0 e tratados a 980, 1250 e 1400°C. Tambem 510 analisadas as micrografias

dos geis preparados em pH 2.5 e tratados a 60 e a 1200°C. 0 tamanho medio de graos dos geis

preparados em pH 2.5 e tratados a 1250 e 1400°C foi estimado pelo metodo planimetrico ou de

Jeffiies.

As micrografias dos geis preparados em pH 2.5 secos a 60°C (figuras 3.38a e b)

mostram que 0 tamanho das particulas e pequeno. Uma amplia~ao de 10.000 vezes nao e

suficiente para visualisa -las, sendo necessaria uma amplia~ao de 50.000 vezes. Observa - se que

as particulas tern a forma de "pipoca" e tamanho da ordem de 70 om, que e consistente com os

resultados de espalhamento de luz obtidos para os sOis de boemita (~ao 3.1). Como visto na

se~ao 3.2, referente a difra~ao de raio - X, esses geis consistem basicamente da fase boemita.

As micrografias dos geis preparados em pH 2.0,2.5 e 3.0 (figuras 3.39a, bee) e tratados

a 980°C mostram um tamanho de particulas pequeno, sendo tambem necessaria uma amplia~ao

de 50.000 vezes para ve -las. Observa - se que as particulas dos geis preparados em pH 2.0 e 3.0

tem uma forma semelhante aquelas preparadas em pH 2.5 a 60°C.

Para os geis preparados em pH 2.0 e tratados a 1250°C (figura 3.40a - esquerda) nao

se conseguiu revelar a microestrutura e observa - se urn material envolvendo os graos .. Em pH

2.5 (figura 3.35a - direita) os graos sao irregulares e estao bem visualizados, 0 que nao ocorreu

para os demais geis apesar de terem passado pelo mesmo processo de polimento e ataque quimico

com HF. Os geis preparados em pH 3.0 exibem uma estrutura com poros da ordem de 0.3 ~m

(figura 3.35c) e tambem urn material envolvendo os graos.

Os materias tratados a 14oo°C em pH 2.0 (figuras 3.41a - esquerda) apresentam graos

pequenos envoltos tambem por urn material. Em pH 2.5 (figuras 3.41a - direita) os graos sao

maiores e hem revelados. Em pH 3.0 (figuras 3.36c) 0 material apresenta poros como observado

em 1250°C.

As micrografias dos geis preparados em pH 2.5 (figura 3.42) ate 1200°C nao exibem

uma varia~o significativa da microestrutura, mas constata- se uma varia~ao nitida da mesma entre

1200 e 1250°C. Os resultados de difra~ao de raio-X revelam que neste intervalo de temperatura



Figura 3.39 - Micrografias de geis com composi~io de mulita preparados em pH 2.5 e

tratados a 60°C. a) Amplia~io de lO.OOOX,b) amplia~io de 50.000X.
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Figura 3.40 .Micrografias de geis com composi~io de mulita preparados em pH 2.0, 2.5 e

3.0, tratados a 980°C. a) pH 2.0 - amplia~io de 10.000 e 50.000X, b) pH 2.5 - amplia~io de

10.000X e c) pH 3.0 - amplia~io de 10.000 e 50.000X.
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Figura 3.41. Micrografias de geis com composi~io de mulita preparados em pH 2.0, 2.5 e

3.0, tratados a 1250°C. a) pH 2.0 (esquerda e 2.5 (direita), b) pH 3.0.
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Figura 3.42- Micrografias de geis com composi~io de mulita preparados em pH 2.0, 2.5 e

3.0, tratados a 1400°C. a) pH 2.0 (esquerda) e 2.5 (direita), b) pH 3.0.
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Figura 3.43 - Micrografias de geis com composi~io de mulita preparados em pH 2.5 e

tratados a: a) 60 (esquerda) e 980°C (direita), b) 1200°C e c) 1250 (esquerda) e 1400°C

(direita).



ocorre uma transi~io de uma mistura de Si02 amorfa, e e a - Al203 em 1200°C para mulita em

1250°C (figura 3.12). Em 1400°C os grios se apresentam elongados e maiores que em 1250°C.

° tamanho medio de grio para os geis tratados a 1250 e 1400°C foi estimado,

utilizando 0 metodo planimetrico ou de Jeffiie de metalografia quantitativa [36], [45], [46]. Esse

metodo consite em inscrever uma circunferencia ou retingulo de area conhecida numa

fotomicrografia, cuja magnifi~ seja tal que caibam pelo menos 50 grios dentro dessas figuras.

Conta - se 0 numero de grios dentro da area mais a metade do numero de grios interceptados

pela circunferencia ou retingulo, obtendo - se 0 numero equivalente de grios na magnifica~io

Nt
N=-+N~ 2 c

Onde: ~ e 0 numero de grios interceptados pela circunferencia.

nc e 0 numero de grios dentro da circunferencia

°numero de grios por unidade de area e:

Onde: Sea area da circunferencia

mea magnifica~io utilizada na micrografia.

°nlimero de grios por unidade de area NA esta relacionado ao numero de grios por unidade de

comprimento NL pela rela~io obtida experimentalmente [36] por:



A magnifica~ao usada foi de 10.000 vezes e a area teste de 4.778,4 mm2
. Estimou - se

o Divelde confian~ da media de 95%, utilizando - se 5 micrografias. Os tamanhos medio de grao

para os geis preparados em pH 2.5 e tratados a 1250 e 1400°C 580: 11250= 0.68 J.1m± 0.04 J.1me

11400= 0.84 J.1m± 0.05 J.1m.



3.8 - Microantflise dos geis de mulita preparados nos pH 2.0,

2.5 e 3.0 e tratados a 1250 e 1400 ac.

A incidencia de urn feixe de eh~trons em uma amostra salida produz vanos processos

de interayio, tais como emissio de eletrons Auger, eletrons secundanos e retroespalhados,

absoryio de eletrons, emissio de luz e raio - X. Cada urn desses eventos fomecem informayoes

sobre a amostra. A microamilise por raio - X (EDX) faz uso do fato que atomos em interayio

com urn feixe de eh~trons emitem raios - X caracteristicos dos elementos contidos na regiio de

interayio e cujas energias podem ser medidas [36].

As anaIises de EDX foram realizadas para os geis preparados em pH 2.0,2.5 e 3.0 e

tratados a 1250 e 1400°C. A tabela IX mostra esses resultados. As percentagens dos elementos

sio dadas em peso.

Tabela IX - Analise de EDX dos geis de mulita preparados em diferentes pH e tratados a

1250,1400°C.

pH 2.0 2.5 3.0

T (OC) AI (%) Si (%) AI (%) Si (%) AI (%) Si (%)

1250 R1 64.1±O.1 35.9±O.1 80.1±O.2 19.9±0.1 97.3±0.1 2.7±0.1

R2 74.5±O.1 25.5±O.1 - - 97.8±0.1 2.2±O.1

1400 R1 82.9±0.1 17.1±0.1 79.4±O.2 20.7±0.1 95.4±0.1 4.6±0.1

R2 84.7±0.1 15.3±0.1 - - 72.8±O.1 27.3±0.1

On de: R1 e R2 sao duas regioes distintas do gel.

A estequiometria de partida para os geis de mulita foi de 74% em peso de Al203 e 26%

em peso de Si02. Observa - se que para as amostras preparadas em pH 2.0 e tratadas a 1250°C

ocorre urn aumento na percentagenm de Si na regiio 1 e nio ocorre praticamente variayio na re -

giio 2. Isto e coerente com os resultados de raio - X para esses geis (figura 3.11) que apresentam

as fases a - Al203, mulita e Si02 amorfa. A micrografia para essas amostras (figura 3.40a) mostra



urn material cobrindo os grios, que provavelmente consiste de Si02 amorfa que ainda nio reagiu

para se ter somente a fase mulita estequiometrica.

Wei e Aalbran descreveram a forma~io de mulita estequiometrica, segundo a equa~io

abaixo [64]:

Entretanto em nossos materiais (com exce~io dos geis preparados em pH 2.5, como foi

visto pelos resultados de raio - X) ocorreu a forma~io de a - Al203 e devido a sua baixa

reatividade, a obten~io de mulita nio foi completa, exigindo temperaturas mais altas para

completar a rea~io.

Esses mesmos geis tratados a 1400°C apresentam urn aumento no percentual de AI nas

duas regioes. °padrio de difr~o (figura 3.8) mostra essencialmete as fases mulita e a - Al203.

A micrografia para essas amostras (figura 3.41a - direita) mostra urn decrescimo do material ao

redor das particulas, relacionado a Si02 amorfa, podendo visualizar urn pouco os grios.

As amostras preparadas em pH 2.5 e tratadas a 1250 e 1400°C apresentam percentagens

de AI (79%) urn pouco acima daquele de partida (74%), mas os padroes de difra¢io para esses

geis (figura 3.12) indicam basicamente a presen~a de mulita estequiometrica. As respectivas

micrografias nio mostram 0 material pastoso visto nos geis preparados em outros pH.

Para os geis preparados em pH 3.0, observa - se que em 1250°C a percentagem de AI

e alta, mas e praticamente a mesma nas duas regioes R1 e R2. Em 1400°C em R1 a percentagem

de AI e alta e em R2 e compativel com a fase mulita. Os resultados de raio - X indicam (figura

3.13) que em 1250°C a fase a - Al203 e mais acentuada que em 1400°C, confirmando assim urn

maior conte6do de AI nessas amostras. Por outro lado as amostras tratadas a 1400°C apresenta

fase mulita preponderante (quando comparada com aquelas a 1250°C) e a fase a - Al203. A falta

de homogeneidade desses geis levam assim a regioes mais ricas em AI.

Todos esses resultados de analise de dispersio de energia de raio - X fortalecem 0

modelo do arranjo das particulas de Al203 e Si02 em geis de mulita (figura 3.18). Para os geis

preparados em pH 2.0 e 3.0 a nio - homogeneidade no conteudo de AI e Si em regioes distintas

da amostra corresponderia ao arranjamento mostrado na figura 3.18b. Em pH 2.5 nio foi

detectada regioes distintas e os geis se apresentam homogeneo, como na figura 3. 18a.



DISCUSSAO E CONCLUSAO

Como foi dito no capitulo II (item 2.12) as amostras preparadas em pH s 1.5 a 60°C

apresentaram - se quebradi~as. Os resultados de porosimetria gasosa (histerese do tipo IV e

tamanho de poro < 2nm) indicam que esses materiais sio microporosos. E sabido que 0 processo

de fragmenta~ao de geis cresce com a diminui~ao do tamanho de poro [65], pois a pressio

desenvolvida em urn capilar cilindrico de raio (r) preenchido parcialmente com urn liquido de

angulo de molhamento (6) e descrita pela equa~ao abaixo:

2 Y COB 6.
r

Para os geis preparados em pH ~ 2.0 observa - se que estes permanecem inteiros e os

resultados de porosimetria gasosa indicam que os mesmos sac constituidos essencialmente de

mesoporos com diametros entre 3 e 5 nm (a 60°C) mostrando que para esses valores de tamanhos

de poro a pressio nos capilares nao e grande 0 suficiente para colapsar a estrutura gel.

Desses resultados, pode - se concluir que para a obten~ao de materiais monoliticos 0

tamanho de poro e urn parametro critico.

Os resultados de raio - X mostram que os geis preparados em diferentes pH apresentam

urn problema a partir de 1250°C quanto a obten~ao de mulita como fase (mica. Observa - se que

os geis preparados em pH 2.5 formam somente a fase mulita em T~ 1250°C e para os demais pH

tern - se uma mistura de mulita e a - alumina. A interpreta~ao deste resultado e dada em termos

da homogeneidade da mistura da dispersao coloidal de boemita e a solu~ao de TEOS no pH 2.5.

Como foi visto no item 3.2, para este valor de pH (na realidade no intervalo de 2 < pH < 3) os s6is



de silica 580 estaveis (figura 3.16) como mostra os trabalhos de Iller [56]. Por outro lado os

trabalhos de Agrawal, Roj e Cohen [57] mostram que no mesmo intervalo de pH 0 tamanho

memo dos t1ocos de a - alumina nao varia com 0 tempo (figura 3.17). A partir desses dois fatos

conclui - se 0 porque da maior homogeneidade dos geis preparados em pH 2.5.

Os resultados de EDX (item 3.8) corroboram com esta interpreta~, pois como foi visto

os geis preparados em pH 2.0 e 3.0 apresentam composi~oes diferentes em regioes diferentes, 0

mesmo nao sendo observado para os geis preparados em pH 2.5.

Huling e Messing [11] propuseram urn modelo para 0 arranjamento das particulas em

geis homogeneos e nao - homogeneos (figura 3.18) de mulita. Este modelo pode descrever como

as particulas estao arrumadas em nossos geis preparados em diferentes pH. A figura 3.18a

descreve como as particulas estao arrumadas nos materiais preparados em pH 2.5 e a figura 3.18b

os geis preparados nos demais pH.

Os resultados de porosimetria gasosa mostram que variando as condi~oes de pH e

possivel obter materias com textura variada, com area superficial especifica no intervalo de 40 ate

300 m2/g (tabela IV), distribui~oes de tamanho de poro estreitas com~ aquelas observadas para

os geis preparados em pH 1.5 (tratados a 500 e 980°C) (figuras 3.29 e 3.30) e tamanho medio de

poro entre 2 e 14 om (tabela V). Materiais com area superficial elevada 580 bons candidatos a

membranas utilizadas como suportes cataliticos e materiais que apresentam distribui~ao de

tamanho de poro estreita sao bons candidatos a filtros gasosos [6].

As dispersOes coloidais de boemita mostraram - se estaveis por longo periodo de tempo.

Este resultado e bastante atrativo para a prepara~ao de filmes finos de mulita que devido as suas

propriedades pode dar origem a filmes resistente ao calor e com alta estabilidade quimica que tern

aplica~oes como revestimentos para a prote~ao de superficies.

Este trabalho mostra que e possivel obter pelo processo sol - gel materiais com textura

e microestrutura variadas, apenas manipulando urn parametro como 0 pH que e relativamente

simples de ser controlado.

Os geis com composi~ao 3Al203.2Si02 foram preparados no intervalo de 0.5 s pH s

3.0 e submetidos a vanos tratamentos termicos. Os geis tratados a 60°C apresentam as fases



boemita e silica amorfa. Em 500°C esses geis sac constituidos por silica amorfa e alumina spinel

(proveniente da decomposi~o da boemita). Em 980°C observa - se as fases silica amorfa, 0 spinel

aluminio - silicio e10u y - alumina e a, e - aluminas. Em 1250 e 1400°C os geis preparados em

pH 2,5 apresentam basicamente a fase mulita, enquanto para os demais pH tern - se a fase mulita

e a. - alumina. Este fato e atribuido a maior homogeneidade da mistura dos precursores em pH

2.5.

Esses geis apresentaram urn tamanho de poro no intervalo de 2 a 14 om e area superficial

BET entre 40 e 300 m2/g.

Pelos resultados obtidos neste trabalho, tais como as dispersoes de boemita estaveis,

as areas BET relativamente altas para alguns geis (tabela IV) e distribuiyoes de tamanho de poro

relativamente estreitas como aquelas para os geis preparados em pH 1.5 e tratados a 500 e

980°C, pode - se pensar em trabalhos futuros como a prepara~o de filmes finos de mulita para

aplica¢es como revistimentos protetores de superficies. Testes cataliticos podem ser realizados

nos geis para verificar possiveis aplicayOesem catalise. Para os geis que apresentaram distribuiyao

de tamanho de poro estreita estudar possiveis aplicayoes como filtros para a separayao de gases.



A

APENDICEA

Correla~ao e urn processo de compara~io entre dois sinais no tempo. 0 processo de

correla~io entre urn sinal e a sua versio retardada no tempo e conhecido como autocorrela~ao

o vetor campo eletrico da luz laser incidente em uma dispersio de particulas em

movimento Browniano e espalhado. A intensidade espalhada e proporcional ao quadrado do

campo eletrico e as flutua~oes na intensidade contem informa~s sobre 0 coeficiente de difusio

das particulas.

A fun~io de autocorrela~ao de fotons para urn sistema de particulas monodispersas

maiores que as dimensoes moleculares do fluido dispersante e dada por [50], [57]:

C(q,'t) •. C(O)[l + Bexp(-Dq 2't)]

Onde: C(O) e proporcional ao quadrado da intensidade total.

D e 0 coeficiente de difusio das particulas no meio dispersante.

't e 0 tempo de retarda~io entre 0 sinal inicial e 0 sinal espalhado dependente do tempo.

q e a magnitude da diferen~ entre 0 vetor de onda incidente e 0 vetor de onda espalhado.

o coeficiente de difusio D esta relacionado ao raio efetivo da particula esferica atraves

da equa~io de Stokes - Einstein para uma dispersio diluida por [57]:

Onde: ~ e a constante de Boltzman.

Tea temperatura absoluta.



" e a viscosidade do meio dispersante.

reo raio medio da particula.

Se a dispersao contem particulas de vanos tamanhos a fun~ao de correla~ao e uma soma

de exponenciais dada por:

Onde: os subindices refere - se a i - esima particula.

Neste caso urn metodo matematico deve ser empregado para resolver tal problema. 0

metodo mais simples que pede ser empregado e 0 dos cumulantes que consiste em ajustar a 0 log

da fun~ao correla~ao a urn polinomio de 2° grau em t, ou seja:

log C(q, 't) ,. L + M't + N't2

Onde: L esta relacionado Ii razao siAal - ruido.

M pode ser relacionado ao coeficiente de difusio medio das particulas e a media Z pelas

equa~oes (A.2) e (A.3).

Nesta relacionado Ii largura da distribui~ao de tamanho de particulas atraves da

polidispersividade definida como [27]:

N
Q--

2M2

Para distribui~oes estreitas, Q e proxima Ii variancia (largura) da distribui~ao de tamanho de

particulas e neste case M leva diretamente Ii media Z. A media Z e a polidispersividade calculadas

pelo metodo dos cumulantes prove a analise mais simples ciadistribui~o de tamanho de particulas.

Se a polidispersividade esta acima de 0,15 ela perde seu significado de acurincia da

medicla da largura da distribui~ao de tamanho de particulas. Isto ocorre porque estamos ajustando

uma parabola a uma soma de exponenciais decrescentes e funciona bem se a fun~ao nao desvia

muito de uma linha reta, ou seja, 0 valor N nio deve ser grande.



A analise de cumulantes nio determina a forma real da distribui~io de tamanho de

particulas, mas simplesmente da a media Z e a polidispersividade.
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