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AON!senta-se um método a1ternatlvo de preoaração oe cerârruca

mul1ta (3A120~.25102) pelo crocesso 501-ge1 Os SÓ15sio pr.parados a part1r de uma

mIstura de lsopropanol. alcóx1do de aluminio (sec- butóxldo de aluminio), alcóXldo de

S111C10(TEOS'. e acetilacetona A água cara a reação de hidról1se li! obtlda da
um1cade amblent. (método de hldró!ise lenta)

A inTluênc1a da ouantidade de sol vente e da área de contacto

sol/atmosfera sobre as caracterlsticas de gel obtide foram estudadas atra\'és das

tecnlcas SET e esoectrosco01a de mfrtlvermelho. Os 94!lS calC1nados, anal1sados

As temoeratV"'3s tiOIcas de eliminação de hidroxilas e comoostos

organlcos, das transformações de fase e as resoectlvas perdas de massa durante

as cti' .•'ersas transformações sofnoas ceIo 981 obtldo foram determlnaoas oor

técnJ.cas oe ATD e TG. A e"oluçào das fases crislalogrÁficas em fLJnÇào dos

tratamentos térmicos foi .studada cor ~cnicas de difração de raio-x •

espectroscepia de infravermelho. Foi observado QUt! a 980°C ocorre a formação de
uma mistura de fase mulila/Al-Si spinel QUe se transforma em mulita ortON"Ômbica a

temperaturas SuPeriores a 1250oC.

Um diimetro médio de 280 nm foi obtido após a moagem do gel

calcinado a 500°C. As amostras obtidas através de prensagem uniaxial ou

isostática e posteriormente tratadas a 15500C apresentam baixa densidade QUe foi

relac10nada com a peauena Quantidade de água utilizada na reação de hidról.1se do
sol crecursor.

Apresenta-se também um estudo do comportamento da área

superfiCial BET de géis do sistema shica/alumina obtidos por diversos métodos de

precaração e precursores.
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A new melhod to preoare mull1te ceramic (3A120:!,2Si02) by sol-gel

orocess 15 cresented SeIs are preoared from a lsoorooano1. aIum1num alcoxide

(alufT\1numsec-butox1de\, slliCll.Jm alcox1de (TEOS) and aceto:llacetone n'!1xtureThe

water for hydrOlyS1S react1Of"õlS gotter. from amb1ent m01sture (slow hydrc.lYS1!5

met!-.oo\

The mfluence of solver,t concenlraUon and the sollatmosohere

contact area on the gel character1stics was investigated by BET and 1nfrared

s~)~troscopy techrucs The calcmed gels are cheml.cally hom0geneou5 under EDX

mH:rossonde a'iah::/s.ls, the'::!cr':,lstallize at 50 101-1 temoer-ature as ~C'°C

Th~ typical temceratures of hidroxyl and ergamc comoound

el.1mmal.1on.Ohase transformation and resoectl'/es mass losses slong the various

lr·ansformat.lor. attamed by gel were determmed by DTA and TGA t.echmc5 The

cr':lstallograd'"nc phases evolution under heat. t.reat.ment. was investlgaled by x-ray

d1ffrat.ion a.nd infrared soectroscoP':I. li was observed ai 980°C oeours lhe

formation Df a mixture mullite/Al-Si spinel ohase that transform into orthorhombic

mullite ai t.ernperatures gr-eater than ~oC.

Ar! average diameter Df 280 nm was obtained after ~oC ca1cined

gel ball milling. The simples obtained by uniaxial or isostatic pressing and the

treated at 15S0oC presebted 10w density that was re1ated to 10w amount of water

used in the hydr01ysis reaction of precursor sol.

A f"f!search on the be.havior of BET suoerficial are a of gels of
silica/alumina gels obtained by different rnethods of oreparation and precursor is

also reperted
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INTRODUÇÃO

1.1 - Definição de Cerâmica

Embora o~ materiais cerâmlCo~ seJam co~cidos há séculos, uma

deflniçãCrsobr"'eo QUeé umace-âmKa não exist.e
A maioria das pessoas elabora um conceit.o de ,. .ceramlca

comparanOo-a com um metal EnQuanto a cerâmica é um material frágil, com alta
temoeratlTa de fusão, mau condutor de calor e eletricidade e antimagnético, o
metal é nexÍ\ ..-el, bomcondutor de calor e eletricidade e pode ser magnético Est.es

pont.os de vista estereotipados nio são necessariamente verdadeiros tanto para as
cerâmicas como para os metais. Na verdade, não há uma fronteira bem delimitada

QUesepara as cerâmicas em una classe e os metai~ em outra. Ao contrário, existem
comoostos intermediários QUeDOSSUem aspect.os Úpicos de mat.eriais cerâmicos e

~ÇItIlS asDeCtos t.~icos dos •• tais (1).

Assim .-ndo, a classificaç:io de ummat..,.ial deve ser feita atra~
de suas caracteri.ticas básicas como os mecanismos de ligaç:ão, o t.iDo de

estrutura formada e os átomos de comoosiç:io, pois a nat.ureza dos materiais
~e Dr"Ofl.l'ldamentedestes parâmetr05 (1). Por exemplo,a dureza e o alto pOnto
de fusão de algumas cerâmicas, caracteristicas bem conhecidas da maioria das

oessoas, se deve às forç:as das ligaç:ões covalente dir'ecionais nestes materiais.

Kingery (2) define de uma maneira simolHicada ,as cerâmicas como sendo materiais
do tipo rocha, não metálicos e sobretudo inorgânico5.

12 - CerAmicas Tradicionais e Avançadas

Cerâmicas Tradicionais

Os primeiros objetos cerâmicos foram preoarados a partir de

matérias primas nat.lTais. As primeiras civilizaç:ões descobriram QUe mat.,.iais
argilosos se tornavam plásticos ao se adicionar água e, entio, estes ~am ser
moldados aro diversas formas. Os moldes .,.am secados ao sol • podiam ser

endI..recidas na alta temperat.U""ado fogo. Devido a este procedimeni.a,..ba-bMot

conhecido surgiu a palavra "cerâmica" .QUe'~iv~' ~llE í:l'l~~;~(Jg'r~~ '~~a~; ~~frslcA~_~~
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Slgnlflc~ao • "m.t.arl~l aual~do" (1)

MultOS oos materllUS cerâmlcos util1zados pelas clvilizaç~s

anti9as são us:aoos até hoje e formam a base de um 5@9mentoda lndÚstria cerâmica

Estes produto!: cerâmlco!5 são f~ouentemente classificados como c@râmicas

t.radlC1onal!: Imoort.antes aolIcações (1) das cerâmlcas tradiclonals sâo
aONtsentadas na Tabela 1.1.

T~la I.J - PrinciNí.s apli~s das cerâmicas tradicionais

Cerâmlcã pratos, t.ubulações, Esmalt.es, t.elhas
Branca

Refratarios

Construção

Produtos

Abrasi'Jo&

I Vidros

manilhas, tUoIos, cotes c-omponenles

para purlficaçãc de água

tlJolos para revestlmentos oe fornos,

fusiveis, cimentos, cadinhos. moldes.

t.ijolos, blocos, concret.o, vidros, fibras

de vidro.

esomeril, abrasivos, meio de moagem.

lixas.

muito numerosas para listar

Exemolos de argilas naturais utilizadas na preparação de cerâmicas

t.radiciCJneis são: a kaolinita (Al2(Si05).OH.). a haloisita [Ah(SiOs).,2H2OJ, a

Plrofilita [AlZ(Si05)Z(OH)2J. a montimorilit.a [Al.1.n(Na,Hg)O,33(SizOs)Z<QH)2]'Outros

materiais bastante comuns na preparação das cerâmlcas tradicionais são o t.alco

(t193(SizOs)zXQH)z),silimanita CA12SiOs),feldspatos, Quartizito, arela, etc. (1).

Cerâmicas Avançadas

Durante os útimos :50 anos. cientistas e engenheiros tim adQUlrido

uma compreensão muito maior sobre os materiais cerâmicos e sobre seus

orocessamentos e t.êm encontrado muitos materiais natura.is QU@podem ser

reflnados ou novas comc:>osiçÕE!ssão sint.etlzadas cara se obter crooriedades
únicas Este-s mater-ials refinados ou as novas cerâmicas são freQuentemente
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denommadas de c~âmlca~ avaniada! Ql:! rnoderna~ (1) Elas possuem uma estrut.ura e

uma comooslç:ão altamente controladas e t.em SIdo elaboradas para atender às

necessIdades QUe as cerâmicas tradiclonals não conseguem SUOf"'irnos pro]t!tos

IndustrIaIS atuaIS.

As cerâmicas modernas incluem os ÓXIdos cer-âmicos (t.alS como

Al~O:l'ZrO~ ThO~. SeO, MgOe MgAl~04)'cerâmIcas magnétlca~ (PbF'elZ019' ZrFe~04 e

y'eFe100~4) cerâmIcas ferrceletrlcas (SaTIO~.PHN, elc) combustl ....eis nucleares (U02

e UN), mtret.os, carbetos e boret.os (por exerT'Cllo,Sl~4' SiC, 8.C e TiE:t) A tabela 1.2

apresenta as prmcIPalS apl1caç:ões das cerâmIcas modernas (1)

Tabela 12 - Principais aDlicações das oer~micas aYaçadas

Eletrônica

Aeroespaclal e

Automotiva

Médica

Est.rutural de

alta temperatura

Nuclear

Técnicas

I Miscelânea

Elementos de aouecimento, dielétricos,
!

subsl.atos. serrllcor.dutores, isoladores. I
transelutores, lasers, velas ele I9rUção I

. j

Componentes de r~dare5, componentes

de turbinas, trocadores de cAlor,

controle de emissão.

Próteses, cont.roles.

Refratários avançados, revestimentos
de for-nos.

CombusÜveis, controles.

Artigos para laboratórios

Ferramentas da corte, magnatos, vitro

cerâmicas, fibras ~t.icas.

Em se tratandc· de cerâmicas avançadas, a natureza das matérias
primas a serem utilizadas tem um efeito multo important.e sobre as preprIedades

finais do comPOnente cerâmico (1). A pureza, a distribuição do t.amanho de
particulas, reatlvldade, forma polimorfica e custo devem ser considerados e

controlados cuidAdosamente. Neste sentido, novos métodos de creoAraç:ão e
precursores têm SIdo imensamente pesQUisados com a flnalidade de se obter

matérias primas QUe levem à obtenção de materiais
caracteristlcas deseJadas.

A .
cerarnlCOS com as
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o DrOceS50 sol-gel tem sa dest~c~oo entre outras tecnlcas de

oreoaração de m.terlals avançados por possibilitar, Dt""incw.l~t •. O uso de
balXilS temperaturas oe proctssamento, cont.r-ole da homogen4udade ltrTI slsiamas

multlcomoonentes e a utlllZação de vàrl0S materiais precursora (3),

1.4 - A t-Llila

A mulJ.ta esteQ'J1ometr-ica(3AI~03·'S.i02) tem atraido um cresc~te

lr,teresse tanto oara aolicações eletrômcas (oor f!xemolo,sUOstrat.os) come,oara
aoÚcações estruturals ele alta t.emoe"'atura Este crescente lnteresse li um
resultado de um numero de prooriedades deseJàvels. tals como. balxa exoansão

térmica, baixa constante dlelétrlca. alta resistência, à deformação, alta resistência
mecânica, alta capacidade refratária, alta estabilidade térmica e QUlmica.Portanto,

esforços consideráveis tem sido feitos para o precessamento e controle
microest.rutural da mulit.a.

1.5 - O Hét.odo de Preparação Escolhido

A preoaração de mubta ceIo processo 501-9411tem sido o objeto de
numerosos estudos coraue ele é caoaz de promover uma boa mistura dos materiais

de partida e a homogeneidade do produto.
Umagrande variedade de precursores e métodos tem sido utilizada

na obtençÃOde mulita ceIo orocesso sol-9411.As temperaturas de orecessamento e o
nlvel de homogeneidade do sistema são funções dos métodos de preparação e/ou
precursores escolhidos; portanto, as caracterlsticas flsicas dos materiais obtidos
tambémdependem da escolha destes parâmetr-os. 05 diversos 9éis obtidos a partir

da manioulação dos métodos de preparação e/ou precursores podem ser
classificados em ~s coloidais e coliméricos.

Apesar do grandtt rinero de pesauis~s Jà desenvolvi~s ~inda se

f~z necessário o aperfeiçoamento de I.MT\ método oue reduza ~ temD&r~tl.Tade
crlstalização do material obUdo,

Sendo do nosso conhecimento aue o uso de materials precursores

de alt.a reatividade. como os alcóxidos. ali~do a um mét.odo de prep..,..açio QUe

levasse à -Formaçãode géis colimér-icos, tornaria p05s1vel a obtenção de um,
materlal com baixa temceratura de cristallzação. desenvolvemos um ,método
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or191nal onde gelS ae mul1t.a OOlimérlCOSli! alt.amente horTlO9êneosforam preparados

a oartlr oe uma nust.lI'a de alcoxidos. Este lnlÍtt.odofoi intitu1ado "Método de

HlCirólise lenta" EfeUvamente este método leva • obt~io de 9éis com

temoeraturas de cristalização t.ão baixas QUanto980°C

A a~ência de referênclas bibliográficas sobre a preparação de
~lS ool1mérlCOS de lTlUlita a partir a. uma nustura de alcox1dos tornou

lndlsoensável O oesen\lOlvimento e caractar lzação das etaoas de Pr"ttoaraçio do gel.

talS como:concentração de solvente. método de hidrólise e a oadronizaçio da taxa
de hidrolise da m1st.urade alcoxidos.

Comoo orocesso sol-ge1 se lnc1U1centro ~s técmcas de obtenção
de 06s cerâm1cos uma bre ....e re ....Isão sobre os métodos denomInados"preparação por
1.'13 úm1da" é aoresE!"Itada no caoItulo 2 Nest!! capitulo é apr!!sentado tambemuma
d1scussãc sobre os Of'"'1nc10a1sconce1tos en'volvlCiosnos sistemas ool1mericos e

suspensões co101da15

Apesar de mUlto estudado, o. dJ.agrama de fase do slstema
silica/alumina ainda apresenta muitas discordânciàs na região do composto mulita,
então, uma breve dJ.scussão sobre os principais Dentes de disoordância é

aores!!ntado no capitUlO 3. Umarevisão sucinta sobre a estrutura da mulita assim
comouma revisão sobre os OI"inciPaismétodos e mat.,...iais de partida utilizados na

oreoaração de mulit.a pelo processo sol-gel, as respectivas transformações dos
gé1s em mulita e as caracteriUcas dos materiais sinterlzados são também
aoresent.adas neste capitulo.

Comoa .volU(yãode ord4lnamentoda estrutura cristalina da mulita,
seja a partir de argilas naturais ou géis. t.embémapresent.a grandes controvér'sias
entre os diversos r.sultados aoresentados na literat.ura. uma revisão atual1zada e

elucidaUva como a apresentada na uÍUmai, parte ..~ do capitulo 3 se fez'---------- ----

necessaria. O modelo de e\lOluç:io~oresent.edo serviu de base Dara as discussões
dos resultados exoeri.ment.ais de dif'raçio de r~io-x e esoectroscopia de
lnfravermelho sintetizados em nosso trabalho.

O método de preoaração desenvolvido é apresentado detalhadamente
no caDitulo 4

Ainda neste capitUlO são aoresentadas as técnicas eXPerimentais

utilizadas na car~ct"'izaçio dos géis <anÁlise de área superfiCial BET.
DOrOSlITIetria~a.osa. densidade da matriz) e dos cor-pos de mulita únicrosocxlia

eletrônioa de varredur'a) assim como as técnioas utllizadas na caraot.erização da

evolução da estrutl.Ta cri.stalina d~ mulita obtlda neste trabalho (dif'raçio de raio
x. a""'Use térmica diferencial, análise t.ermogr-avimét.ricae escectroscooia de
lnf r a v.,...mel hO).
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No cacltulo :5 são Apresentados 05 resultados excerimentais obtidos

a cartir das análises descritas no cacitulo 4. 8SS1mcomo uma discussão destes

result.ados

1.6 - CÀItI"'Qs Estudos Realizados

Alem da sinte!'e de ~~lS d!! mullta dentro do slst.ema sil1ca/alumH'a

outras ComOOS1ç:õeSnest.e 51stema aor-esentam 1nt.er-esse t.ecnolÓg1Co cara

C'r-'!!oaração de S'Jcortes cataliticos (par-a Quebra de hldr-ocarbonetos. por exemplo)

Neste sentldo. o estudo 00 comoort.ament.o da área suoerf ical em função da razão

5L Al cara Ol,,'ersos metooos de creoaraç:ão e orecursores como o aor-es@'itado no
AoÊncllce 1 se t.orna imoort.ant.e

1.7 - Derini.cÕes úteis

o apêndice 2 apresenta algumas definições importantes QUando se

estuda sist.ema de eQuiÚbrio de fase. assim como a definição de tempo de

gellfi.cação util1zado no processo s01-ge1.

~! ••. ,~ ~"_,!;:-- __ "...,..._:..,..~""""",",:~. __ ..-" ••_,.,_,._._,.,._ •.·.,,,_ •••,,~••.•a:~_ •••• _•••• •

. l. - DE B'SLiOTECA E INFORMAÇAO _ IfQSC:
FlSICA



CAPÍTUlD 2

o processc> sol-9@!loe""rroItea preoaração de materIais homo9ê"'li!05

rnonolHIc05 0'.) cós finos No entanto, a 9'"'ande dHiculdade na obtençãc de
fTl3.te"'lõUSmo!"'\olltlcoSde gr-andes dlmer"sôesco'" este process':,. deVIdoa crOblemas

ae rac~adu"'as e temco de orocessamento mUlto lento assocIado a grande retração
aurante a secagem (4), faz com Que a creoaração de cos seJa est.udada com malor
~""fa:e O oroc-essc sol-gel e uma d~s técnicas e.,tr-e as dIversas utillzadas para

Estas diver·sas t.ecr"ricas serão bre'/emente

aoresent.aaas a segUIr. enQuanto Que.um enfooue maIor será. daao ao orocesso s01-

22 - Técnicas de ~o de P6s eerânúcos

Estas técnicas podem ser classiTi~das de acordo com o est.ado

.çisico dos materiais envolvidos nas reações e são conhecidas como: oreparação
oor reações no est.ado gasoso, precarayio por via úmida e weoaração por
reações no estado sólido (5).

A orecaração cor via úmida ÍI a QUetem sido mais utilizada. pois

oferece facilidades de crocessamento e um controle rigido da comcosição.
Destacam-se nest.a cat.egoria os mét.odos de crecicit.ação, evacoração e processo
sol-gelo

Os processos QUe·.,volvem reações no estado gasoso, embora mais
recentes. tambémtêm merecido grande atenção, principalment.e QUandoo interesse é
a C'bt.enç:ãode carbetos e nit.retos. O custo da maioria dessas t.8cnicas é elevado,
mas. tem-se a vantagem de se obter cós finos e desaglomerados.

Dent.re as reações no estado sólido. a redução carbot.ermica tem
SIdo utilizada para fabricação de boretos e carbetos. Neste caso o produto.
geralmente, necessita de etacas de desa9Mt9açlo e moag4lm.

Comoatamos mais interessados nos produtos obtidos cor via úmida

descrevemos a S4!9Uirestas tÁCnicas commais detalhes :
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2.3 - Técnicas di! ~ de Pés por Via ÚIúda

A precipit~ção • un processo 11mQ.Je se forma un sólido insolúvel

numa solução É una técnica convencional para a preparação de pÓS cerâmicos
utilizada tanto em escala de laboratório como em escala 1nckJstrial. Parâmetros

como pH da soluçio, t.amperatu'-~ e concentração dos reagentn cMvem ••..
COf"trolados pera QUe seiam obtidos P6s com caracteristicas adeauadas ao

processamenlo cerâmico. Atualmente, una das maiores aplicações industriais desta
t~nic~ t.emsido ~ produç:io de alumi~ ceIo prOC1t5S0Ba'::ler'~).

A precipitação de um sistttrM multicomponente • denominada
coprecicitação. QUeé utilizada para a obt.enção de óxidos mist.os, pois. permite a

precaração de CÓSaltament.e reativos e com altos graus de homogeneidadeouimica
A coprecicitaçio de uma soluç:ão de a],cóxidos permite controlar a t"AJCleaçãoe
possibilita, assim, a obtenção de aglomeradoS de ceQUenOStamanhos « 1,U.m)com
parÜculas primárias muitas vezes esféricas. Neste processo obtém-se un
precipit.ado QUepode..,.. galat.inoso ou não ~).

AI:Jósa et&Qa de creciQit..çio, ~iament.e dit.a, os preciQitados
devem ser filtrados e lavados para ....-.rn post.eriormente secados e calcinados. As

forças capilares, QUe aparecem ck.rant._ a secagem, causam uma r_t.raçio
significat.iva do precipit.ado, principalmente, QUandoeste • gelat.inoso, resultando

na formação de aglomerados de diflcil desagregação. Para evit.ar a formação
deste t.ipo de aglomerados, os precipitados devem ser submetidos a tra~mentos

esceclf'icos ent.re os QUais dest.acam-se: lavagens com llQUidos orgânicos,
processo de congelament.o-secagem("freeze-dr!:ling") ou trat.ament.ohidrot.•..mico.

A lavagem des DM!ciQit.ados com ÜQUides orgânicos impede a

formação de ~glomerados, pois est._s solvent.es apresan~m UT\& tensão SUDerficial
menor QUe a da água, reduzindo •• sim, •• forças capilares present.es nos

preci.pit.~dos dl.rant.e ~ secagem. Uma reduçio drást.ica dest.~s fory&s capilar.s
~mbém pode ..,.. obtida QUVldose utiliza o processo de congel~ment.o-sec:~gem.

Nest.e caso, as garticulas do ge1 são fixadas em suas gosições gor congelamento. O

sólido "congelado" •• ~tido em seguida ta uma secagem à vácuo de ~neira a
s.blimar o gelo, • o có •• sim obtido' f()t'"fMdode aglomerados comal~ gorosidade
e baixa ·resistência mecinica. O trat.amento hidroténnico é un r:rocessamento QUe
envolve ~ da ordem de 100 f"FIa e t.emperaturas entre 200 a ~oC. A

utilização desse r:rocecümento t.em corno princioal v~nt.agema obt.enção de um
material cristalino em t.emperat.uras relativamente baixas, sem ~ s.~ necessária

~ eUga dIl calc~çio; outro aspecto ~t.ant.e • QUeesse DI ocesso ~mbém
permit.e a obtenção de uma distribuição granulométrica estreita com garÜculas
de5a9lcmer'adas (5).
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2.32 - T8cnica de Evapcr~ de Sol. lCÕ8s

Nest~ t.acf11cao solvent.e de uma solução. ev~oorado de modo a

aumentar ~ concentração da mesmacom o p~ssar do t..mooe cMtstaform~ estimular

um ;:enômeno de precipitação. Em geral. esta técnica de obte~ão de DÓSnão é

adeouada para os sistemas multicomt'tonentes,Dois o oroduto ;:mal é heter-09êneo

dev1Cioa dlfe!"'an~a de solutaHdade dos comconentes de part.lda o DOobtldo não
apresenta ca"'acte,..isticas adeouadas ~o Pf"ocessamentocerâmico Contudo, eXlstem

alguns orocessos nio convencionals d4t ev~oor~çio de sollJ9Ões. onde soluções

s611das h~êneas POdem ser obtidas É o caso do processo de e'.'aoo"'ação

denomlnadc>atomizaç!o-secage~ (soray-dr"ymg), onde peQue.,as 90tlcwlas de wm~
solução pastosa contenoo o mate"'lal desejado. o li9ante e o lubrtftcante
necessarlOs são borr1fadas numa corrent.e t.uroulenta Oe ar Quente a flm de

e\,aporar c sol'vente Aglomerados secos com uma oistrlbwção de tamanho estreita

2.3.3 - O Processo Sol-Gel

o processo sol-gel é, basicamente, uma síntese de uma rede

inorgânica via solução QUlmicaa baixa temperatura (6), A transição de um liQUido
(solução ou susoensão coloidal> para um sólido (gel di ou multifásico> origina ~
expressão "s01-gel".

Existem t.rês tipos básicos de soluções precursoras utilizadas para
formar óxidos através de gelificação: soluções de sais metálicos, sóis coloidais e

soluções de classe polimerizante. Embora um estado intermediário em todos 05 três
casos seJa chamado de 'ilel, existem c:liferenças fundamentais no mecanismo de
gelificação e n. natureza do ge1 (7, 8>, Dependendo dos precursores e/ou do
orocedimento de orecaração utilizados, os géis resultantes são classificados como
ooliméricos QUandoresultam da colimerizaçào de uma 50luç:ãoQulmicaou c010idais
se obtidos a oart.ir da inter~ç:ão eletrost~tica de uma susoensão coloida1 (7). Os
orincicais precursores par. o orocesso sol-gel e os crincipais conceitos sobre
sistemas coliméricos e coloida15 serão discutidos mais profundamente nos itens

2 4 e 2.5, respectivamente.
Com a relativa facilidade de controlar o crescimento da rede

inor9ânica através do DH da solução (ou seja, através do controle da carga
5tJPt!f"'ficialda rede) é possível precarar DÓS com formas esféricas e com uma

falxa estreita de c:listribuição granu10métrica e poros de peoueno tamanho através

da floculação do sol <5. 9>.Umaoutra maneira de se obter DÓ ocr este orocesso.
at.ravés da moagem do gel seco. Em ambos os casos, as t.emperatura. de

sinterizaçio são, em ~al, mais baixas QUeaQUelas dos processos convencionais
citados ant.erioremente .
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2.4 - Princir».is ~ Ut.ilizados no PnJcesso Sol-Gel

2.4.1 - Os Alcóxidos

Os melhor-es materlalS oe oartlda oara a oreoaração dos materIaIS
de.-•.je a s'.).!. alta reatl"v'ldade C\.llmlca e pureza são conhecidos como alc6xidos

metá.hcos (10. 11) Todos os met.is formam alcoxidos cUJa fórmula ~al • dada

H<OR),.. .

Of'",deM é 1ft' meta.l com estado de valêncla n e R é urr.radlca.l alauila Cm~~m+.l ($endo
m um numef""OlntelrO)

Todos os alc6xldos metálicos, com exceção dos alc6xido5 de silicio

e fósforo. hidrolisam raoldamente para .0 correspondente hldroxido <eQuação 2.2)

cue se converte em óxido atravíts dtI reação de condensação <eauaçio 2.3><10>.

M<OR>n + n H20 -+ M<OH>n + n Ro... I

~AÇÃo DE HlDRÓLISE

2 H(OH>n -+ H20n + n ~O

MAÇÃo DE CONCENSAÇÃo

(2.2)

(2.3)

o álcoolQUesurge como sub-Qrodut.oda reação de hidróliseé

facilment.e removido por volatizaçio. A .gua resultante da reação de condensaçãopode ..,.. eliminada por

filtraçio, já QUe o óxido rtt!Iultante • insolúvel neste

solvente.

As prooriedades físicas <fase, t.axa de hidrólise, elc.> dos alcóxidos

dependen do grUDO alcuila; POr' exemplo, o isooropÓxido de alumínio (Al<dC3H7» é
sólido, ~Jant.o eue, o sec-but6xido de alumínio (AHOSECC~Hi»é llQuido Huitos

alcóxidos sio voláteis e. portant.o, podem ser facilmente purificados DOr destilaçio
fornecendo precursores de alta pureza (10, 11>.

• T __-••• ~ •• ----_--'--

C DE BIBLIOTECA E INFORMAÇAO - IFQSe
FISICA
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Os Alcéxidos DUDlos

Exist.e. t.~mbém,um~ cluse lí.mit.~dade compost.os conhecidos como

alcoxidos dl..c>los<10. 12). Est.es cont.ém 2 met.ais diferent.es no mesmo comoost.o

metalor-gânico e t.êma 54tgUintefOrmulageral ~

(2.4)

onde H1 e ~ são metais distintos e x. '=' e z são números inteiros.

Os alc6xidos duelos têm a vantagem de não serem somt!nt.evoláteis.
mas. reterem a esteaulometrla rnolecular .xa~ entre os· mt!tais (10); estes

precursores podem ser D4lrticularment.e úteis na preparação de mat.eriais

multicomoonent.es esoecialmente QUandoas taxas de hidrolise e condensação dos
~t.es ~ividuais são bastant.e diferent.es.

2.42 - Os Sais t1etállcos

Para al9ll"S •••tais o uso de ~loóxído • inconveniente devido a

dificuldades de oreoar~çio ou altos custos, assim, materiais grec:l.rSores
alternat.ivos devem ser encontrados. Este ti particularmente o caso dos element.os

do grupo I • grupo 11 da t.abela Deriódic~, cujos ~lcóxidos são sólidos. não volát.eis
e em muitos casos de baixa solubilidade, e conseQUent.ement.e,difíceis de serem
obtidos pc..ros. Os s~is metálicos •• t.ornamum~fonte alt.ernativa nest.•• casos, una

vez QUe eles se convertAm f~cilment.e em óxidos pOr decomposição t.érmica ou
oxidativa, são bastante solúveis em solventes or-gânicos e DOdemser' obtidos com
alt.o grau analltico. Os sais de ácidos orgânicos t.ais como os acet.at.os, os
citrat.os, os t.&rt.~rat.os, .te., são ~ndidat.os em pot.encial. Os nitratos são, na
verdade, 05 únicos sais inorgânicos convenientes por"QUf!outros, como 05 cloretos

ou sulfatos são termicamente mais estáveis e codem dificultar a remoção do ânion
<10>.

A escolha entre um nitrato e um acet.to como ~sor no

processo sol-gel depende do t.ipo de cátion de int.eresse, pois em al9lllS casos os
ace~tos sio mais solúveis QUeos nitratos corresoondent •• , pOr exemolo aQUeles

do sódio, pawsio e bário. Os ac.~tos sio grefridos, t.uQím, QUandose deseja

eliminar a ~a à cristalização QUe05 nitratos infundemem certos sistemas e
o perigo de explosões durante a secagem Dara QreQa,.ações'em lArga ~a.l.
utilizando nitrat.os como or-eo.rsores. No ent.~nto, a degradação térmic. dos
acelat.os não 0C0f"1"'e tão facilmente comonos nitra~, e 05 radicais orgânicos dos

acetado!l se tornam font.es de resíduos carbonado!l nos mat.eriais finais (10).

Os nitratos e acetatos continuam sendo os sais mais
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=orr.umerte~r.te utll1zados .m crW)araç:Õ4Is Mscrltas na lit..,-atura NtCW1t•. mas.

seus usos. contudo. sio muit.o rnttnOs fr.ouent •• QU4tos tnlÍt.odos CIUt! tlnvolvem

a1cóxidos

As crecarilç:ões s01-gel •.•·.;olv.,.-,do sa15 sio usualmente mais

comolexas c:aA! aouelas com alcóxidos corou. as r.ilç:õe. ~ hidrolis. dos últ.1mos

são malS facilmente real1zadas QUe as dac:.radações t.érmIcas ou oxidallvas
reauerldas oara os DrlmtUrOs 1.1m

2.4.3 - lÀJt.rOS Prect.rsores

Há oO'.Jcas alternilUvas oara o uso de outros orecursores aue não

seJam os alCOXldos O'.Jos sa15 Alguns óXldos e hIdrondos ITlt!tál1cossão solÚ'v'els

(10. 12) err, a1=oó15 formando a1cóxldos oarClalS (eouações 2.5 e 26). estas soluçÕES

codem ser usadas em creoarações sol-gel da mesma maneIra oue os alCOXldos

oroorH~JTl4:!nteditos. As reações com os álcoois são rever~lveIS e a solubilidade
code. algumas vezes. ser aument.ada .se a ~9ua for removlda:

HOn + 2m ROH
~

M<OH),., + m ROH

-+
+-

-+
+- (26)

A formação de um alcóxido comolexo (ou .eja, au.ndo nio existem os
radicais ~ ou (QH)",-m> acont.ecerá ouando toda água for removida.

2--
Exemplos de compostos Que podem ser usados desta maneira são os

óxidos e hidróxidos de todos os met.ais do grupo 1 da t.abtlla periódica; Ácido bórico

(muit.o usado devido à facilidade de obt.enção com alt.o grau de pureza) e óxido de
boro; ácido fo.fórico • óxido d. fósforo; monóxido de chumbo • pent.óxido de

vanádio (10).

Outra classe de precursor.s cUJOuso Uemsido bastante difunclido

atualmente no orocesso sol-gel de sistemas híbridos são as susP@nsões coloidai5.

Estas são convenientes devido aos tamanhos de partlculas pequenos e ótima

disoersio oermitindo uma ~ homogllf1eidade • t.emoeratura. de densificaç:io mais
baixas QUe .s ~tradas nos oroce.sos convencionais (13). As SU5oen5Õe.

coloidais de silica têm !Sido estudadas em particular; esta~ são cOfn@rcialmente

diSOOnlveis em s~pensão aQUOsa, estabilizadas ácida ou basicamente, com

partículas com tama.nhos abaixo de e nm (10).
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As classes dos precursores cItadas aCImase combInamde d1~sas

milnelra. ~ra a creoaraç;io de materials mull1comoonentes. lJm dos crinclOals

oarim4.!.wl"'C'!!O'.J'!varia n!!: COmblrlaçÕ@SPO!!SiVt!l!!é C' grau dt! rt!!tlvid.!.dt! da!!
mesmas

As principais combinaçÕt!s PO!!si\.~i!!apr'ut!f"'lt.adas na lit.erat.ura
sio

- MLStur~ ~lc"xido-.lcóXldo - li a combinac;:ãode maior reatividade:
•..•·.,.t··-a ""l-':"vJ.·d"',"'''l mot;,J."-'" - combl'na"';;o...•- ni\.'el m-dl"'"""'-•...••••i••l·d:od•••·(-i •. _ .• ·"",,1 Q __ 4'\ •••• _w ,_ ..•..-..•. '-_ . j .,.._ ~ ••• __ Ul::' I __ w .•..••. __ .'

,~ist:.1ra a!==-xido-susoe!"lsão c~loidal - é tambén uma combinação de nível m@dio
de real1'.'loade; e

- ''''llstura de SUSDe,.,sões cololdais - e, comoaral1vamente.a comblnaç:ãode menor
m· ...el de reatividade"

Para as 2 crimeirilS combinações os géis resultantes codem ser
colimérlcos ou coloid.lis decendendo do metado de orecaraçio ~s soluções de
cartida (14 - 17).

2.5 - Si.st.eIAas Coloidais • Pol..iméricos

Os pr incicais coneeitos sobre suspensões coloi~is e sistemas

coliméricos são os tóoicos discutidos neste carágrafo

Nos sistemas co10idai5. o conto de gelificalfão •• simole5menle uma
indicação da distância intercarticula onde a interaçio de carga elet.rostática é
fort.e o suficiente cara interromper o movimentotranslacionill dos colóides Esta

interaçio POde afetar a integridade _ corosidade dos materiais e cortanto
influencia profundamente suas propriedades, tai!5 como resi!5tência A .mecanlca,
temceratura!5 de oroee55amento, etc. <18>'

Nos sistemas coliméricos obtidos, pOr exemplo, com precursores

metalorgâniC0!5. a gelificação ocorre tanto QUandouma rede sólida se forma

através de reaçãe!5 auimica!5 de colimerização assim como através de efeitos
eletrastáticos. N.stes sistemas. as estruturas decendem das cinéticas das

reações aue as formam.Assim.as varialfões .struturais modificamas prooriedades
dos pollmeros resultantes (19).



2.:5.1. - Du.o. ~ Coloid&is

~a dispersio coloidal é uma SUSDer'lSãode partículas em um meio

insolúvel. O t.amanho das Darticulas varia de 10 Ã at.é algumas centenas de

Â09strórls. enQUanto QUeMUnasolução, Dr"OOf"'iament.edit.a. o t.amanho das particubs
ti menor ou igual a 10 Ã <20>

A at.abilidacM e a coac:JJlaçio eM sóis sio os asoectos mais

est.udados da QUÍmica coloidal (4) Muitas teorias foram Dr"ooostas, mas, o avanço

decislVO f01 feito em 1940, QUando DerJaguin, Landau, Verwe.., e Overbeek

croouser~ lMT\al8or'la conheclda como DVLO.~ aual Ul'IHl slmole. adlçio das
anerg1as oot.enCJ.ais atuantes. energ1a eletrostal1ca de reoulsio. V~, e a """'91a

de atraçio de van der Waals. Vç:.. foi assumlda Dara obtenção da 4Iner"gia total de

lnter ação em um 51st.ma colo1dal (21)

As forças de van der Waals são semore atrativas para partículas

(ou inl8rfaces) da me~ ~tl.l"eza (22). Estas forçu resultam das flutua~ na

densidacM eM car"9a ~ f'lUVWn de elÍlt.rons QUttcircunda o núcleo. Esta. flutuaç:é5es
produzem um momento de dipolo momentâneo QUe oroduz um camoo elétrico (23), os

CUiUSdio orl94tfTlàs forças citadas.

A exPressio QUe relaciona a energia de atraçio de van der W.als e
a distância, h, entre as parÜculas (ou interhces) coloidais (22) é dada por:

(2 7)

onde x varla de 1 a 7.

Esta """"'9ia de atração tem um alcance comoarável ao tamanho da
partícula.

A energia eletrostática de reoulsio Sl.I"~ devido à interaçio das

duDlas camadas elétricas QUecircundam as partlculas em solução. O aparecimento
desta dupla camada elétrica ("eletric doubl. layer") poc:je •••.. comorHndido da

seguinte maneira: as partlculas coloidais (ou interface5) têm cargas elétricas

suoerficiais associadas QUe exercem uma influência na distribuição dos ions na

50lução ou meio. Este5 íon5 se distribuem em duas regiõe5, uma mais externa e
difusa cor'lt'-.clda como camada de ~ (ou Gou..,-Chapman), • urna outra malS interna

e comoacta conhecida como camada de Stern (fi9Uf"a 2.1> A ducla camada elétrica se
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de'.,l. as forya. coulombiana. (fOf"'ya.atrativas a r-.ouls1Vas>a foryas ~trODic.s.
~ resultam da tendência dos lonS de se misturarem e se esoalhaN!m

o...nifor~te atrav@s do esoaço disponível Outras f~.!! també!moodem ~tar

anvolvidas na formayio da int.,..faca carregada <Doraxamolo.r.oulsio "~&rlca>
Existem multos mecanis~ através dos QUais as !!UPef"'f1ciesPOdem

adaulru" caf"'9.~ Estes incluem. principal~te, a a~oryão preferencial de lon5. a

dissociaçio de gruoos suPerficlals. a !!'JbstltuIÇão isomórflca de ions. a

acumulayio (ou ~layio) M aI. trens na intarfaca a adsOf"'yioeM palialatr6l1tos ou
UD8Clas macromolecular•• carr~adas (23).

"LAtIO DE
CIIALHA_EIITO

~TI!.CIAL

ELnRICO AO

REDOlt DA
"ARTICULA

CO.CEMTltAeJo
DE 10••
ME.ATIVO.

Fi.gur;a 2.1 - R~s~ ~ d.1I dupu
~da ~létrica ao ,,«lar de u.a partÍcula (Ret. 23}

A barreir. repulsiva depende de dois tipos de i~ aue formam a

dupla camada el@trica : os íons determinantes de c~a ("charge-determining ions")
~ue controlam a carga sobre a superflcie das partículas e os contr.ions
("counterions") QUI! estão

vizinhanças das parÜculas
figura 2.2 ilust.ra o eSQUema

em solução distribuídos de maneira difusa nas
blindando as cargas ~iciais das mesmas. A

do pOtencial NIPUlsivode dupla camada desenvolvido

segundo a teoria DVLO. Os centros de auaisQUer íons adsorvidos especificamente
se localizam na camada de Stern, ou seja, entre a superfície da parÜcula e o plano
de Stern. Os lons cujos centros se localizam al@mdo plano de Stern c~tituem a

parte difusa da camada dupla (4).

De acordo com a t.eorla DVLO, o potenclal-E~l~~~n r...i......1 . -,

:' SERViÇO DE BIBLlOTEC,: EINfORMAÇ,l.O - lfQ

nte
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dentro da camada de Stern. Alem do clano de Httlmhollz. oue ocorre em h.H na

':amada de Goo..JY (H t! a dlstâncH! de máxima aorox.1mação dos ions da ~uoerfiCH!!" 05

lO!"'l5 de como!!!!"'lsação se difundem lh'N!mente, nesta re<aião o pOtencial

I!!letrostático repulSivo da duola camadavaria com a distância h, aDf'Qximadamente

de acordo com .

VR a: e - I«(n-M)

·~ndel/K e a d.l~tànc.lade bl.1ndagemde ~~-HUckel e I( @ ai e5oe~5Uf"8da dutlla
camaoa el@trlca <4. 22) d.d.a Dor-'

~ r • a constMlt.. de raraCÜl,::/,~ • a PW"nÚSsividade do vácuo. ~ a ccnt.ante

dielétrica do solvenle e Ci e Zj são a concentra9io e a valência dos tons de
•..•.••••..-.-..sayio do t.lDO i, respectivamente.

e

e

a

a

e
a

e

CA~:OAI ••. CAMADA DIFUSA DUPLA
STERN I: (CAMADA DE GOUY)

I : a, :
I a~ PLANO DE DESLIZAMENTO
I . aa Ia:

a'I .
Ia:I :
I
I----~-

ta II
f

"·H
PLANO DE HELMHOLTZ

+H -

t. -_

F.i9Ul'"iI 22 - R.",.es~ dos J)Ontenci.Us "..a o MOdelo

de c,al'ltildil dupla dil teoria lJILO iRe(. 4)
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Quando a dlst.âncla de blindagem • grande Üsto ., K • peoueno) o

ootenclal repulsIvo se extende além da particula; este. o caso QUeocorre QUando

!l COnct!f1traç30 de 10ns de cOl'l'lPensaçãoé aeauena. Quando os ions de comoensação
estão presentes. o pOtencIal cai m!lis raplda~te com a distância (4)

Sendo a forc;:a NtoulSlVa Pr'OPOf"'clonalao gradumte do ootenc181 (4)
temos

(2.10>

Porhnto. celas eoua9ões (29) • (2 iO>. a forc;:a reoulslva aum&nt.a

'.:om uma Deqr..zenaa.dição de eletrólito Usto é. F", aumenta cqm K) E óbVIO Que

'~arrjes Q'..JantIdades de ions de comoensaçàc· dImInuirá o termo exponencIal
el1minando a reoulsão e a camada duola (4)

A energIa t.otal do 51st.ema Í! obtlda oela simoles adIc;:io. em geral.

das energias de at.rac;:ão de van der Waals e de reoulsãç eletrostát.ica com a adlçio
da er.ergia de repulsão de curta distância de Bohr (devido a estrutura do

solvent.e) (22, 23). A curva de interação entre as particulas na suspensão coloidal

é obt.ida QUando se faz um gráfioO da energia total em função da distância. h, entre
os cent.ros de duas particulas. Est.a curva exibe cert.os aspectos caracteristicos

(veja fi9lT.'a 2.3): para dist.âncias CUl"'tas a energia de van der Waals (dada pela

eouação 2.7) ultrapassa a energia de reoulsão enouanto QUe para uma distância
int.ermediária (da ordem da espessura da dUDla camada), a reoulsão eletrostática

tem a maior cont.ribuição. Assim sendo, para distâncias curtas, um mínimo
profundo de energia ocorre enauanto QUepara distâncias intermediárias um máximo,

I",,,,,:.X' ocorre na our::va de energia potencial. Para grandes distâncias, o decaimento

exoo~ial do termo repulsivo causa uma QUeda mais rápida aue a l@i d@Dotência

do t.@rmoatrativo e um s@gundo mlnimo aparece (mlnimo secundário) Estes DOntos

-=rlticC'S da curva de energia pote!ncial total têm um signIficado importante na

exolicação dos feenÔfn@nosde etabilidade, coagulação e peptização dos sistemas

coloidais oue serâo discutidos mais adiante. A ooncentração e valência dos

eletrólitos atuam via K < •.•••~CiZi2) nas curvas de int.eração (21. 22).

A ducla camada elétrica pode ser caracterizada através de certos

potenciais. Um outro parâmetro, a caoacitância, é freQUt!nteme!nte utilizado como

l.IT\a lTM!didado 9rau de blindagem da SUPef"'flcie carr@gada pelos íons de

compensação. Outro!; parâmetros utilizados para descrever estas camadas
elétricas incluem o oont.o de carga zero e o conto isoelét.rico. entre outros <23>.
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Quando \Mn camoo elétrico é aolicado a urna susoansio coloidal, as

pa,..ÜcWas cat"t"e9Adas se movem em dir'eÇão ao elet.,..odo com car'9& ooost.ai est.e

Dr'ocesso de transporte •• chamado de elet.r'OfOr'ese (4). Ao se moverem, as

pa,..ÜCulilS carregam a camada de lons adsOr'vida e part.e da r.JVem de ions de

comoen!Iaçio. enauant.o QUe a POrçio da QJDla camada QUe nt..í mais distant.e da

part.lcula se move em dir-eção ao elet.,..odo opost.o. O clano de cisalhament.o ("sUc

clane", f'igu-a 22) separa a r"e9ião do f'luido QUe5e move com a ca,..Ücula da ,..egião

QUe nui em sentido oooslo. A laxa de deslocament.o da ca,..tlcula no campo _ •....•••

do pOtencial no plano de deslizament.o, COf"lhecido como pOlttncial zet.a ,~z (fi;t.ra

2.2) Em geral, o DOtencial ~z é menor QUe o pOt.encial 5UDer'flCial da oarticula, ~o,

d@vido ao ~eito de blindagem dos tens de compensação dentro do plano de
deslizament.o. o cH da susoensão no ~l o potencial zet.a é igual a zero é chamado

de ponto isoelétrico. Pode-se defini,.. o pont.o isoelét.,..ico. ~mbém, como sendo o

valor de cri onde a mobilidade elétrica da ca,..t.icula é nula (4).

OISTiNCIA ENTRE
AS SUPERF(CIES

ENERGIA
POTENCIAL TOTAL""-

/
.(NIMO
SECUNOÁRIO

---,..
"."/I

IV"
I
I,

I
I
I M(NIMO

1/ PRIMÁRIO

\
\
\
\
\
\
\ \

\V.,,,"
O

..J
C
~
O
~
..J
C-
U
Z
&a.I

~
O
o.
c•
C
•••
Z
•••

Figura 23 - Cerva • .int.r~ obtiü ~ a t.ori.a
DVl.O rura J)arl1culas _ ~ si.steM colo1da1: YA = IX>

t.ncial .er"'o • .,an der Waals,Y" - ~

~ repulsivo (R", 41.
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ParA os óxidos hidratAdos, os ions determinantes de caf"'9a !lio os

íons H+ e QH- QUe estabilizam a car~a sobre as partiC\JIAS &:101'" protonação ou

deorotonação das li~aç~ MO-f sobre as 5UDf!rficies das partículas <., 24):

M - OH2+ ,

ou

<2.12)

A facilid~de com QUe OS grólons sio adici~dos ou removldos do

óxido. COf 1httcida como acidez do grUDOHOH. dKlendtt do átomo m.tálico. O oH no

QUal a partícula se torna n~utra com carga superficial nula é chamado de ponto de

sarga zero. PCZ Em um pH > PCZ, a eauação (2.12: predomina e a partícula fica

carregada ~tiv~mente. ~ouanto aue. em um DH < PCZ. ~ ~çio (2.11) confere à

partícula uma carga ~itiva

VAIOf"eSdo PCZ oarA vários óxidos Ão dados nA ub411a 2.1.

Tabela Z.l - Ponto • Carga Zero (PCZJ para ÓXJJJo5

Selecionados (Intervalos TÍPicos, R~. 4)

Tipo de Óxido PCZ

M~

pH > 11,5

MO

8,5 <pH < 10.5

M203

6,~ <pH < 10,~

MOa

O <pH < 7,~

~.' M03

pH < 0,5

A coa9'...ll~l(io, segundo ~ t.eorl~ DVLO (4), result.~ da redução d~

dupla camada de repulsão devido ao decréscimo do pOtencial de suoer'fície <mudança

de pH) ou ao aument.o da concent.ração de eletr'Ólito <Íon!l de compensação>. A

eficiência de um íon de comper'l5ação na redução da repulsão depende fortemente da

valência do ion. A regra emPÍrica de Schulze-Hardy <eauação 2.13) indica aue a

concentrAçio de elet.rólilo. c" nece •• ári~ para causar f'loculaç:io •• inversament.e
proporcional à sexta pOt.ência da car~a do íon z. Embora est.a regra seja !lomente

acroximada, ela ti considerada um dos t.riunfos da t.oria DVL.O e prediz QUe:
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l2.13)

ond8 C • """~ const~nt. (fr~cam.nt. deo8nd4tnt. ~ razão da. cargas do clllon •

ânion), e é a carga do elétron , A é a constante de Hamaker (caracteri~tica do

material. de magnitude de 10-11 a 10-aoJ), e as demais constantes Já definldas

A forte ~cia com relação à carga do lon, z, reflete a
habilidade ~ íons altamente carr~ados de blindar o cotencial sur::>erficial.

Contudo. a atraçio de um ion cor uma partlcula nio é simple~menteeletrostática A
t.~dên·:I!. de um ion ad!!or'../er depende de seu tamanho e sua polarizabllldade, em

~dlÇão I sua car~ .• estes fatortts contrIbuem para a natureza aoroxi~da da
"'egra de Schulze-Harâ; Emirera!, e~ta regra não é obedecida por 10ns oue so-Frem

!.d!!~rçãoouimica ou ca~am reações au1mIcas(4).

O sinal do pot.enClal zeta podtt ser revert.ido, de manelra oue os

potenclaus .0 e .z fiQUemcom sinais opost.os, QUandoocorre uma grande
adsorção de lonS sobre as particulas coloidais . Temsido mostrado QUea revt!rsão
de carga é Qr"Oduzidapor adsorção de íons mt!!tálicoshidrolisadoSi nt!mcátions não

hidroli~dos nem hidróxidos insolúveis produzem •• te efeito. O efeito de ~dsoryio
torna o carátar alÍttrico da caJMda de St.ern mais compluo QUe aauele ~tado
na figura 2.2.

F"reQUantemente,um sol pode ser coagulado pela adiçio de um outro
colóide de carga oPosta. Neste processo, ambos os sóis podem ser parcial ou
total~te fl~l.dos.

A coagulação de um sol fornece. freQUentemente.umprecipitadO Que
pode ser ou não gelatinoso Contudo, se as condições são ideais, é possivel obter
'Jm!! fase dispersa com uma massa mais ou menos r1gida rodeada completamente por

Ücuide Este produto resultante li! chamadode gel coloidal, e o processo pelo Qual

ele é formado. chamado gelificaçio. Umadas condições para QUehaja gelificaçio

ao invés de precipitaçio é QUeo sol seja moderadamenteconcentrado.

A peptizaião é um processo de redisDersio de um colóide QUe

havia coagulado (4). Isto muitas vêzes é feito por lavagem, QUandoos ions de

,:ompensação são removidos; contudo, 10ns poUl/alentes, Que são for-temente
adsorvidos à superficie, pedem impossibilitar suas extraçÕt!s. Alternativamt!nte, um
sol podt! ser s:>ePtizadopela adsorçio de ions determinantes de carga QUe
reshbt!leçam a camada dupla. É claro QUeé impossivt!l peptizar um colóidl! cuja
energia potencial t.ot.al t!steja dentro do minimoprimáriO (figura 2.2), pois, isto
rtQUer uma •.•.. gia de centenas de kT. Experiment.almente,foi observado oue

frt!Ql.Jf!nt.ementeé possível deflocular um precipitado. Em muitos casos, o mínimo

crim~rio de pOtencial é evitado ~trav.s de uma camada de hldratação fortemente

ligada ~ partlc'.Jla No caso da silica, o efeito da hidrataçso é tão forte Q'_oeo~
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co16ides sio estil· ...••IS no oonto lsoaltittrlCO.

Nos sist.emas co~oidalS. t~nt.o a ~tur.za como a concantr~çio dos

eletl'"'6Ut.os têm um @fe.lto si9''lificante no pento d@ gelificação (7); por @x@mplo.a

deoendência do volume de gelificação do sol de alumlna com a oonc@ntraçio @ o

tioo de ácidc- (inorgânico ou Qr9ânico) utilizado na sua peptização (Ve!r cacltulo 3.

f1~a 315)

Uma recresentação esouemiltlca do afeito da adição da eletrol1tos

(efeito de c~r~) em um slst.ema coloidal • aDr'esentrad~ ~ figura 24, onde as

cartlculas do sol são representadas pOr esferas em uma caixa (7) Inicialmente, as

c~r9as nio ou fracamente c~rregadas recous~m r~ndomic~mente no fundo da calX~

,:om.:>'.Jm orecloitado no l.1ouldo (figura 24A) Se estas partículas, então. são

carr~adas <f19'Jra 2 48), uma reolJIsão é sentida entre as mesmas e elas se mo'./em

li·.•·remente dentro da calxa. com a condição de aue o oeso envolvldo seJa ceoueno
Esta fase recresenta o estado "sol" Se o volume da calxa for redl.Jzldo. um oonto é

alcançad,:) onde a mteração entre os camoos elétrlcos lmoede o mo'./imento
~ranslacional, com a ocorrêncla de um estado não fluldico oue indica c ponto de

gel1f.l.cação <figura 240. Vmestado similar pode ser alc~nçado através do aumento
das cargas sobre as parÜculas.

A 8 c

Fi.gur. 2.4 - Representaçio asQUelÚt~ do eleito de
CM'9i1. em um sol coloidal (Rei. 7).

A f i9\l'a 2.5 acresent~ uma transição de um sistem~ real a partir
de um precipitado para um gel seco. Neste exemplo, o volume do liauido pode ser

comearado a uma caixa dentro da Qual as partlculas estão restringidas.

A 8 c o

Figur. 2.5 - Tril.nsiçio eM u. precipi.tado (A) ".,.. ua
sol (8), _ste paril. um gel ú.i.cIo (e) • ,iniI.l.INntepara
um gel seco lD) (R~. 7).
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Z~2)S~ Po~~s

Os crínClo~lli cr~ursores o~r~ os slstem~s ool1merlcos são os

~lcóxidos metÁlicos com fórmula geral e H<OR)"(eouação 2 1)

Os alcó:uOos metálicos ~ão membro~ da família ~ comoostos

metalorgârÜcos, oue t@mum l1gante orgânlCO flxadc. a um metal ou átome>metal61de

;!tra'.'es de UI'l'l oXlgénlO Na l1teratura os alCOXldos são costumelramente chamados

de or9anomet~licos. o oue. conslste em erro. 0015 OS últimos pOSSlMmligaç:o.s
dJ.retas metal-carbono (4).

As reações QUe conduzem a formação da rede de óxido (19) a.

cortanto. a formação do ge1 oOlllTl4trlCOa oartlr de ••lcóxidos são descrltas como :

= M - OR + HOH ~ == M - OH + R(OH)

Neste exemplo o metal M tem valência x igual a 4 e o subproduto

R<OH>é um álcool alifálico.

A eQUação <2.14) é c~mada de reação de hidrólise.
Em geral, os alcóxidos metálicos hidrolizam vigorosamente auando

colocados em contacto com água. formando óXldos ou hidróxidos <10. 25). Os

materiais resultantes desta hldrólise vigorosa são particulados insolúveis e

essencialmente inúteis para reações de polimerização posteriores. A formaç:ão de
óxido ou hidróxido durante a hidrólise deoende princioalmente da natureza do

alcóxido precursor (25). Por exemplo, a reação de hidró!ise do alcóxido de boro.

B(QR)3,resul~ na formaç:ão de óxido de boro.

(2.15)

~nQuanto ClUE! a reação do alcóxido de alumlnio, AHOR):;)com água forma,

inicialrnttnte. um monohidróxido. AlO<OH)amorfo (eQUação 2.16), QUE pode ser
convertidos. a partir do envelhecimento do sol, em boemita ou baierita conforme

descrlto nas eauações (2.17) • (2.18) :

Al(QR), + 2 ~ -+ AlO<OH)(amorTo) + 3 R<OH) (2.16)

A10(QH)(amorfa)
o

T i 10 c A10(OH)<boemita) (2.17)

-4::1: ~-_-~-__-_-.--.-. _._-_-_-. _. _. __- .•-_--._-_-_-_ ,



AlO<OH)(~morfo) + ~O
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(2.18)

A conversão do monohidróxido amorfo de aluminio em trihidróxido de

alumlnlo <baierit.a) por envelheciment.o apresent.ada na eQUação <2.18} reQUer a

presença de águA e ttnVC)lvet.rAnsport.e de mat.eri~l através de \.In processo de

dissolução-recrist.alização (26).

Um lerceiro tipo de ,...ação de hidrólise. como a exibida pelos
alcóxidos de sillcio. não forma nem 6xido nem hidróxido de uma forma completa.

mesmo com excesso de água. Ao invés disso. '-'TI comolexo solúvel (comolexo silanol>.

onde os gruoos "Ot-f"e "QR" coexistem em número si9"'lificante (eouação 2.19). é
formado (25). Este comolexo silanol parcialmente hidrolisado é conveniente para

formação de uma rede por polimerizaçào oulmica <eQuação 2.20>

ÁLCOOl.

-+ <2.19)

(220)

P~ra os alcóxidos QUe não formam espécies polimerizantes

semelhantes ao complexo silanol, como os apresentados nas eQuações (2.15)-(2.18), é
possivel manipular as reações de hidró!ise de maneira a se obter espécies

transientes do t.ipo M<OR)n-X<OH)x, QUesão at.ivas para a polimerização. A formação
destas esPÉ!cies depende primeiro da disoonibilidade de água e em segundo da

diluição do sistema (25).

!! H-oH + XQ-HE -+ E H-Q-H!!! + XOt-f (2.21)

Por definição, a condensação libera una !:)eQUenamolécula, t.al como

a água ~ndo as duas moléculas envolvidas na reação de condensação estão

parcialmente hidr"olisadas <Xsendo '-'TI átomo hidrogênio na eQUação 2.21), ou lMna
molécula de álcool QUandosomente lMnadas moléculas envolvidas está parcialmente

hidrolisada <Xsendo lMnradical alQUila na eo.ação 221). Este tipo de r.ação pOde

prosseguir e dest.a forma construir moléculas maiores pelo pr"OCe5S0chamado de

polimerização Um p~Ümero ("muitos membros") é uma molécula enorme (também
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conhecldas como rnonômeros,QUe são oapazes

ligaçõ.s (4)

de formar pelo menos duas

c

As reayW ~ hidrólisa • oondens~çio -ooli~r iz~çio ocorr.m

ooncorrent.ement.e A r.açio de oondenuçio ~rr~nj~ u váriu esoéci.s
oarClalment.a hidrol1sada•. ist.o li. M<QR)n-l<QH). M<OR)n-2(OH)2' et.c.. Cf'lada. cela

Of"'lm4urareaçio em umarede OOlim8rICa<19>.

Os sist.emas oolimerloos oocJM\ s.,.. dividIdos em dois tiDOS

deottndendo do mét.odoemoregado para a gelifioaçio (figura 2.6>. No pr"i.meiro,l.I1la

Ntde ool1mérlca li formada cor uma oolimerizacrio lnicIal • o slslema li geHf1cado

oela evaporaçio do exoe~~o de ~olvente No ~e9'..Jndctioo, a~ r-eaçõe~ oulmlcas
l~'.'am~ ~lim~!"'ização e a formação da rede oontmua em presença do liQUido Neste
caso. os gruoes ativos oonstr-oemlentamente umar-ede ir'\orgânica pela eXpUlsãode

gruoos or-gâmcos da estr-utura da reação oUlmica e se a natureza e a taxa de
reação são tals aue a contlnuidade é mantida. o gel se formar. e se contralra
·jentro de liqUido Este oomportamento está em claro oontraste com aQUele dos

sistemas cololdais. onde o volume do gel nio pode ser menor aue o da sua soluçio
e os radicais orgânicos devemser extraldos termioamente m.

~-.r.1If
d

Fi.gur. 2~ - Os dois .étodDs da gelili~ exibidos

pew soluçÕes tx>liJItéricas ( Rei 7)

A estrutura da rede resultant.e é uma fl.lnÇãode parâmetros QUe

afetam as oinéticas e lnt.eração destas reações <19>. Os parâmetros que introduzem
v~t"'laçõesestrutural5 ~s redes dos géis sio apresent~dos abaixo:

a) Cinéticas das reações de hidrólise e polimerização. Estes parâmetros dependem
de:
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- Seleção dos c~tos de ~rtida • do meio hospedeiro.
- Razão água/alcóxido,

- Seoaração molecular por diluição,
- Efeitos cat.aliticos. ti!

- Temoeratura de r.ação;

b) Ordem das reações em soluções multicompot'l4!ntes;e

c) Efeit.os DÓs mist.ura

- Envelhecimento, e

- Tratamento t.érmico (tempo.temoeratura. at.mosfera)

Se uma condição esoecial não é assumida. o produto da hidrólise

conterá misturas de vários tipos de estruturas ooliméricas cuja distribuição será

determinada por interações estatísticas. Aoesar disso. um tipo particular de

oollmero pode ser obtido pela manipulação dos parâmetros acima (19).

2S2.1 - ~valente •• óxido de •.• ~

Na maioria dos sist.emas envolvendo alcóxidos, as reações de

hidrólise e condensação-oolimerização prosseguem rapidament.e at.é QUe um dos
grUDOSreagent.es, isto é, (QH)ou (QR),seja essencialmente exaurido (27). Como dit.o

Ant.eriorment.e se a hidrólise é tot.al, ou seja, a eliminação dos grupos (00) li t.ot.al,
o produt.o resultante é, usualmente, DÓs de hidróxidos ou óxido; mas, QUando a

hidrólise é coht.rolada os grupos (OH)e (QR)coexistem e o feitio do produt.o da

hidrólise pode ser representado como :

(222)

onde n é a valência do metal M,x e y são números inteiros.

A concentração relativa de (OH)e (QR)no produdo represent.ado na

eQUação 222 depende da disPOnibillidade de água, envelhecimento da solução •
natureza e QUAnt.idadedo meio hosoedeiro (27). Cont.udo, APÓS um t.empo suficiente e

diSPOnibilidade de água, o fat.or y se t.orna suficient.emente ceaueno para ser

desprezado para propostas comoosicionais. Quando isto ocorre, o produt.o da

hidrólise pode ser considerado como um pollmero inorgânico cujo eSQUeleto

principal é uma rede de óxido construlda com grupos hidroxilas. Estes oollmeros

podem ser represent.ados pela eQUação ·223 par a o caso de oolimer ização linear:
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(223)

onde z li o núnero de íons met.álico H.

O cont.eúdo eQUivalent.ede 6xido. Qz, de5tes pellmeros lineares de

hidróxidos pac:M••. obtido at.ra~. da reaç:ão de giróU•• (28);

com

z MOnta [(n - 2>%) + 2 HaO+ 2 (224)

(2.25)

No caso de POlimerizaç:ãoem 2 ou 3 dimensões ocorre um grande
aumento no conteÚdo de óxido. Isto Significa QUe a taxa de variaç:ão no conteÚdOde

óxido para cada pellmero li l.Inélfunção do t.amanho do mesmo.Por exemplo. são
necessários 18 sillcios para se atingir o máxÍlTltlde cont.eúdo de óxido <76,9%) na

pelimerizaç:ão linear, enauanto QUe,são necessários 2x10a e 4x1o' silícios no caso
de polimerizayÔ4l!s planar (86,96%)e esfÍtrica. (100'",9,rapectiva.II*'\t.e (28).

Não somente o cont.eúdo de 6xido, mas mais significativament.e, a
conectividade da rede <rúnero de oxi9inios gont.eant.es para cada met.al>como um
t.odo• determinada pelo t.a.mannoda mol~u1a, z <27>.

Comoo número de íons metálicos, z, na molécula e o cont.eúdo de

óxido, Qz' QUepode ser obtido experiment.&lmente,estio relacionados (eQUayio2.~),
o tamanho das moléculas e a conectividade do pollmero podem ser eXQressos em
termos do conteúdo llQUivaIente de óxido do mesmo; em outras palavras, as

variaç:ões estrutl.l"ais do pollmero se eXPressam através de variaç:Õ8s
correspondentes do conteúdo eQUivalent.ede óxido do mesmo.

2.522 - Hodifi.cacÕe5 das CiniIt.icas de ~Io

Os comoostos de partida e o meio hospedeiro têm l.I'nainfluincia

import.ant.eno produto da hidrólise (28). A reayão de polimerizaç:io (lIQUaç:io2.21)
reQUer a difusão das espécies parcialmente hidrolisadas. Est.a difusão, por sua

vez. é afet.ada pelo t.amanhodos grupos alQUilas (CnH2n+1) ligados a est.as espécies.
Para um dado alcóxido met.álico, M<OR>n, a t.axa de hidrólise • afetada pelo efeit.o
esteárico dos grupos alQUilas; isto é, estas moll!culas orgânicas for-mamurna

blindagem sobre o íon metálico do aleóxido dificult.ando a formaç:ão da ligaç:ão
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mat.AI-.lcóxido (at.. efello • us.do Dara .e controlar a ~9Ulaç:ão -.n .i.t..mas

coloid&is). Os alcóxidos com gI"'UOOalQUila menor produz-.n. gw-almente, ~idades

POlimérica. maiores e conseauent.emente, o conteúdo eQUivalente de óxido ~ seus

9áis • maior.

° meio ~iro também afeta a. tAxa. da difusão das eSPécies

Naagente. H:z0 e as espécies parCiAlmente hidrolisadas. Por esta razão os

Of"'Odutosde hidrólise pr-OOuzldos em álcool com cadeias menores têm um cont.eúdo

eQUivalente de óxido mais alto indicando una extensão maior da POlirnerizaç:ão. Por

exemplo, QUando Ti(~H,). é hidrolisado em elanol <C2H,«()-(»e secado a 100°C. o

conteúdo de óxido do gal • de - 83-S4y'. enQuant.o QUe, QUando o .ec-bulanol

(C~H,(OH)uc)é utilizado, e5le valor cai para 7?1.

A estrutura do ooÜmero também depende da funcionalidade, ou seja,

do r'lÚme!"Ode li gayõt!s QUe um monômero pode formar (4) com os blocos
construtores. Este parâmetro depende. entre outros fatores, da água disponlvel. A

varlação da estrutura atra'''''s dê variação da funcionalidade afetará as
caracterlsticas <mecânica, por exemplo) do material resultante <19>'

° efeit.o da razão ~O/M(OR>nsobre a nat.UNlza dos géis POlinwiricos

e sobre os mat.eriais cerâmicos e vltreos obtidos a partir destes géis é dramático

(19).

Este parâmetro afeta a natureza das espécies iniciais formadas e o

srau de hidrólise como un lodo. Afetando a nat.ureza das espécies iniciais, a

polimerizaçio t.ambém será afetada. Como o grau de polimerização det.ermina o

conteúdo eQUivalent.e de óxido, ent.ão, a razão H20/H<OR)nafet.a est.e cont.eúdo, isto

é, QUant.omaior a razão, maior será o conteúdo eQUivalente de óxido. O cont.eúdo

de óxido de geis de vários mat.••...iais obtidos experimentalmente em função da
QUantidade de água de hidrólise • apresent.ado na figura 2.7.

A polimerizaçio parece maximizar o conteúdo de óxido da molécula

<27>.Est.a forya condutora, contudo, dimin.à rapidamente QUando a polimerizaçio
prossegue e, eventualment.e, limit.a o tamanho da parÜcula dentro de 3-10-;' do

valor ideal. A conect.ividade, como ~ todo, aument.a com o aument.o molecular ( ist.o

., com o aunent.o da concent.ração da água para hidrólise> e com o conteúdo de
óxido. Este aLnenlo da conectividade foi observado por Yoldas (18) c1.rante

investigações com infravermelho, onde razões mais altas de oxigênios pente antes
foram encontradas.

SERViÇO DE BIBL!OTECA E WF6RI;~ÀcAo ~ IFQSe
F f ~ , " •I v I _,.
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Figuril. Z.7 - C04ltPOf"~to do conteúdo de óxido ••

Função da QUantidade de água de hidrólise JMrIl géis
obtidos a partir • a1cóxidos • .uu.lnio (Al), •
smcio (Si), ti~.io (fi) e zircÔnio (2r) (Rei. 28).

l..Jmaumento da conectividade produz uma rede mai~ rigida e afeta

as propriedades relacionadas com a distribuiçio das ligações da rede. Estas
incluem propriedades flsicas tai~ como : o ponto de fusão, a viscosidade e os

oomOOf"'tamentosmecânicos como, por exemplo, a capacidade do gel se manter

monolltico Os géis produzidos com pouca água de hidrólise não podem ser

conslderados pollmeros de hidróxidos puros (eQuação 2.23) visto Que uma
Quantidade significativa de ítstern permanecerio rwstes géis, mudando as

propr iedades em direção aos pollmer~ de carbono. E~tes géis permanecem

el~sticos e a ret.enção da forma ocorre apenas wn baixas temperaturas. A remoçio
dos grupos orgânicos durante a pirólise. contudo, resulta em ruptura exte!nsiva de

gr ande parte da rede orgânica (27).

Umexemplo da influência da QUantidade de água de hidrólise sobre

a microestrutura dos mat.eriais Ít dado POr' amostras de Al203 sint.ariza~s a
1350oC. Uma amostra Dr'oduzida com 1 mol de água de hidrólise oonsiste de

partículas de bordas acentuadas separadas por espaços relativamente largos.
Quando a QUantidade de água de hidrólise aumenta para dois moles, a textura se

torna muito mais fina e lembra aauela dos materiais obtidos com DÓS bem

emoacot.ados. A alumina croduzi~ usando 5 moles de á9Ua de hidrólise tem uma

t.extura semelhante à de um vidro (figura 2.8)
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Figura ZB - HiorograFias eletr8nioas de varredura

para superfÍCies de 'raturas •• atOftras de ~a

"".".-.as CCMt di'erentes ~s • ÍI9fM de
hidrólis. iRei' Z81.

o cont.role cá hidr'óli••• cá polimer-izaçio • f.Uo de uma maneira
mais eficiente utilizando-se un solvente comun ao alcóxido • à água (emgeral, un

álcool> onde a solU910 final aoresent.a un est.ado relativament.e diluldo. A

conc•••t.raçio deste solv.nt.e conun tem comoef.Uo a separação cá. molÍtculas QUe
por sua vez afet.a as t.axas de reações, a unifonnidade e o ecJUilibriodo crocesso.
A diluição favorec. a. reações QUec:Mtpendemmenos cá difusão das grande.
esDécies. Ist.o .ignifica QUeas r.ações de hidróli •• sio m&i.sfavorecidas QUeas

reações de polimerizaçio. ConseQUent.ement.e,o t.amanhodo DOllmerodecresce com
un decréscilno da. concent.raçio. Nova~t.., a ntrutLra do 981 • modilicacá em

função deste parâmetro (19).
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d) Ef~itos c.1tUiticos

A Nioria dos alcóxidos rnltt.álicos hidrolisam vigorosaJTMlnt..;

cont.udo, as t..uas de hidrólis. como de polirnltrização ood8m Ar' afet.adas ~la

adiçio de ~~lizadorH. Isto se t.orna parUcul.,.IMnt.. imPort.ant.. nos sist.Atm.1.s
aore5ent.~ndo hidróUs. lent.a, t.ais como OS alcoxisilanos <19>.

O efeit.o ~ concent.ração do cat.~1isador sobre o voll.Mne de

gelif'ic~ção de U1'l sistema polimérico nio • t.io Nrcant.. como o ef.it.o da

concent.ração de água de hidróliR sobre esle mesmo parâmelro (figura 2.9> O

efeito da concent.raçio da água de hidróli~e _ o efeit.o da concent.ração e nat.lI'eza

dos eletrólit.os sobre o volume de gelif'icação em sist.emas poUrntiricos e coloid~is.
T"'1tSoectivament..e,são comparáveis (19)

Moi•• d. Água d. Hidróli •• /lnol eq. SiOz

-
O48121&20

••
11O

'" 10•• •• •
••••

- •• •• 7,.
ou

&- • 5• u.•o 4• -'i
3 I

• / Eletr61ito• ,. 2• &:11
-
~ O

O

0.040.010.120.1&0.20

Mole. de Eletr611to /11\01 eq. SiOI
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29-EF.itosd.aconcentr~ deÍI.9UiIfi

eletrólitos no vow.e de flf!liFi"--ç~ode U. sol de silicaI R.,. 7)

Em geral, -..na t.empw-atll'a de "'~ção alt.a no meio hosDedeiro

facilita a difusão e isto leva à formação de poÜmeros grandes com alt.os cont.eúdos
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de óxido (19)

Umexemplodo efeit.o da t.emoerat.ura de reação ocorre na nidrólise

dos alcóxi~ de alumínio apresentada nas eauações 2.16-2.18. O monohidr'óxidode

aluminio. t.anto na forma amorfa <eQuação2.16) como na forma cristalina <boemita,

eQUação2.17>,fornece 85% do seu peso em óxido de alum1nioauando pirolisado a
500°C, enauanto Que, o trihidróxido de alumínio na forma cristalina <baierita)

formado a ~rtir do ."velheciment.o do monohidroxido em presença de á~ a

T< 80°C <eouação 218) fornece somente 65% de AI 20:; Como conseauincia.

diferenças sio observadas no comoortamento de sinterização do Al203 obtido a

partir da calcmação destes diferent.es nidróxidos A denSldade do óxido obtldo
a partir da hldrólise a Quente <2,84 g.cm-:a) é menor QUe a densidade do óxido

,:orr-espondente oblldo a parUr de hidrólise a frIO (34~ gcm-3), após t.ratament.os
em altas t.en.:>erat.uras As microestrut.uras destes materiais sint.erizados t.ambém

são diferentes Uma alt.a temoerat.ura de hidrólise parece cont.ribuir para a

formação de partículas separadas, muito bem definidas, fat.o Que aument.a a
dificuldade para a sint.erização (28)'

,) Ordem e extensão das reações

o fato das t.axas de nidrólise e reações de polimerização variarem
significativament.e para diferent.es compost.os, t.orna a ordem das reações um
parâmet.ro extremament.eimport.ante para a estrut.ura do pOllmeroassim comopara a

homogeneidade do mat.erial resultant.e, vist.o oue, a formação de espécies
oolimerizáveis reQUer cert.as condições, especialment.e para as reações de

hidrólise <19>.Est.e é o caso dos mat.eriais multicomponent.escuja preparação inclua
alcóxido de silÍcio.

Mesmo QUando a reação de nidrólise acont.ece na presença de
excesso de água, os alcóxidos de sillcio podem permanecer subst.ancia lmente

inalt.erados enQUant.ooue os demais componentes da mist.ura já t.enham precipit.ado
como óxidos e/ou hidróxidos. Nest.e caso, o mat.erial result.ant.e apresenta uma
grande inomogeneidade. Um meio de se evitar est.e problema • realizar uma
hidrólise muit.olent.a; preparando, por exemplo,umamistura dos precursores em um

solvent.e comume mantendo-se est.a solução em um ambient.ecom umidade relativa

controlada; dest.a forma, a água para a reação de hidrólise é introduzi da muito
lent.amente no sistema. Uma outra maneira é a utilização de um álcool com uma
oeauena POf cent.agemde água, às vezes cont.endo catalisaeJores ácidos ou básicos,
como solvent.e comum.Um t.erceiro método para se obter homogeneidade nest.es
sistemas é a hidró!ise parcial dos precursores de sillcio para posterior uso

destes na solução com solvente comum.O mét.odo
~- do uso final do produto <10>.

Um outro fator importante para a produção de um sistema
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oolim@ro-gel homogên@o é a ordem da~ reaçõe~ . E~te probl@m! pOde ser

exemolificado com a oreoaraçio do Slst.~a alumino-borosilicat.o Quando um

!lt:6xido de alUtTllr'110reage com um alcóxIdo de silicio parcIalment.e hidrolisado

!nte~ da Int.rodução do alcóXldo de boro. uma solução oolimérIca homogênea e

t.,..ansoarente • formada Contudo .•• a ordem da adiçio do B(QR)3e Al<OR)3for

ln·..·ertida, lIT\4tse~egação de material lnsolúvel ocorre Neste caso, a reação óe

ocllmeriz3çào relativamente baixa entre o silicio e o alumlnio é inibida na

areseny4t do alcóxido de boro oue • altament.e reativo.

Como regra geral. a ordem de mistura deve .e arcoeder da reação
mau; 1en'" para a mais ráoida

Freouentemente, estas diferenças de reatIvidade nos gt!lS

oollm!!ricos não são óbvias no estágio llouido, prIncipalmente. se não ocorrer

»egregaçào na solução As diferenças na extensão da DOlimer-1ZAÇàose tornam
OO· .•'1as no estágIO de gel ou durante a oirólise {19)

h) EnvelheClfrlento

MesmoaPÓs a geli f icação. mudanças podem ocorrer no 9411e a est.as

mudanças lá dado o nome de envelheciment.o (4). Os orocessos envol'Jidos no

envelheciment.o podem ser divididos em: polimerização, angrossament.o ("coarsening")

e transformação de fase

Quando as reações de polimerização continuam a ocorrer aDOS a

gelif'icaçào se verifica um aumento da conect.ividade da rede e conseouent.emente
haverá um aumento do conteÚdo eouivalente de óxido do sist.ema

a engrossamento ou amadurecimento • um processo de dissolução e

reprecipitação dirigido por diferenças na solubilidade entre as superfícies de

raios com curvaturas diferentes. a processo de dis50lução-reoreciDitação reduz a
curvatura da fase sólida; peQUenas partíCUlas desaparecem e peQUenOs poros são

oreenchidos de tal maneira QUe o t.amanho médio dos poros aumenta. Isto nio produz

retração do gel, poroue os centros das part.ículas não se movemum em direção ao

outro. Para oue haja ret.ração é necessário a remoção de material da região dos

oescoços da rede oolimérica. a crescimento dos pescoços fornece rigidez e
res.lstência mecânica à rede do polÍmero. A taxa de engrossamento é i.nfluenciada

ocr fatores Que afetam a solubilidade. tais como : temoeratura, oH, concentração e
tipo de sol vente.

Vários tiDOS de transformação de fase oodem ocorrer durante o

!!nvelhecimento. Pode haver segregação de lÍouido para 2 ou mais fases, seoaração

da fase sólida da fase lÍQuida em escala local, cristalização de fases (por exemplo,

precipit.ação de cristais de nitrato ~ géis oreoarados com Al(N03)~e formação de

baierita a partir do sol de alcóxido de alumínio (equação 2.1SH

As rI'l'Jdança5e5trut..IJrai5 Que ocorrem durante o envelhecimento têm
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um .f.ItO imoortante no crOCHSO de secagem. A C)l"'eSsio eM caoUaridade QUe S&

desanvolva durante a secagem li oroPOrcional ~ áraa interfacial no gel; s. a ~rtta

for reduzIda cor angrossamento, o má.ximode orusio gerac;. durante a secagem li
menor Quanto maIS rigida e resistente se torna a rede do gel. melhor ela POde

suoortar a oressão de caollaridade, ent.ão os glÍIS envelhecidos retraem a auebram

menos A estrutura do gel t.amben-.influencIa o comoortamento da sint.erIzação, já

Que o orocessc de densl f Icação li uma função da .nerc~ua intertaclal. Alarr. disso,

os gelS crIstalmos sinterlZilm I'nUI.tomaIS V4lg4lrosamente QUe os 94!lS amorTos de

mesma comooslçào. entio. a transformaçÃo de fase durante o en'....elh&cimentoDOde

ser orotundamente lmoortante (4)



CAPÍTULO 3

A ES~ CRISTAUNA DA t'LUTA, O DIAGW1A DE FASE DO

S1STEHA SiO:t -AlA E OS tt. IulAJS DE PREPARAÇÃO

DE ~ A ~O PROCESSO SCl..-<n.

Ne~te capitulo

estrutura crlst.~in. da mul1t.a e sobre o dagrama de fase do 51st.ema

~1l1C3-31umln! ao oual p~te!"lce a mulita Uma bre\'e d15CU5São da reaç!o ~

transformação k4lolimta -mulit.a via met••kaollmt.a na oual " baseada a

transformação 4lmorfo-crlslal1na durant.e a sinterizacão dos ge1S obUdos celos

01',·ersos metados de oreoaração sera aoresent.ada, t.ambem ~inalmente. descreve-se

os or 1ncloals metodos oe oreoaração da mulita utlllzando as orinCI04lIS

comi:nnações de orecursores oara o orocesso sol-ge1 como mIst.ura de sois
coloidals. mIst.ura alcóxldo-sal met.álico e ,mislur4l de alcóxidos aSSIm como as

principai~ caracterlsticas dos materiais resultantes

3.1 - A Est.rut.ura Crist.alina da totJlita

Um gruPO imoortante de refr4ltários de 4llta alumin4l " produzido a

oartir dos três minerais aluminosilicatos, kianita, andalusita e silimanita, os ClUais

possuem a mesma comoosição A1203'Si02, e 50b calcinação em torno de 16500C são

convertidos em mulita. 3Al203·2Si02 (29).

A det.ermin<tção da estrutura cristalina da mulit.a (figll.Jra 3.2) t.em
apresent.ado dificuldades consideráveis. já aue monocristais naturais QUe

forneceriam um espectro de raio-x satisfat.Ório ocorrem raramente; o lugar de

ocorrência mais comum de mulita natural é a Ilha de Mull na Escócia, ° problema se

t.orna ainda mais comolicado POrQUeo material nio exibe um comoosição fixa mas

aoresent.a um intervalo de solução sólida (3A120,·25i02 - 2A1203·5i02) (29, 30).
A estrutura da mulit.a e melhor entendida se comoarada com

estrutura da silimamt.4l (figur4l 3.1>. mine,..4llde comoosição fixa. POIS a est.rut.ura
dest.es dois materiais possuem muitAs similaridades <30>.

A fim de facilit.ar a compreensão da natureza do arranjo atômico na

célula urllt.ária da mulita .• convenittnte examinar primeiro a est.rutura da

slllmanih Que foi det.eNYl1nadapor Ta'"jlor (1928) • Htr.I e Ta':flor (1931) e refin4lda

por Burnham (1926) Para t.ais est.udos Burnham (31) desenvolveu as seguint.es

not.ações aue são usadas nas figuras 3.1 e 3.2:



Def - Uma pOsiyão menos simétrica para a QUal um átomo De se desloca para se

lornar t.ri-coordenado seguindo a adiyão de l6n lon AI e a perda de al9lJl1\

outro De

Al2 - posiyão do alumínio coordenado t.etraedrlcamente.

A12• - Sítios coordenados tet.raedricamenle ocupados por cátions cujas OOSiyÕt!s

r"IOr'fT\aisse t.ON'Iamimoossibilitadas pela remoção de oxigênio

Basicamente, a est.rutura ortON"Ômbica da silimanita (figura 3.1)

consiste cMt oc\.raltdros Al-O levemente dist.orcidos fonnando cadeia. paralelas ao

eixo c. Estes são .~udos POr cadeias duolas de letraedras de r AI-O e Si -O nas

QUais a, distribuição dos át.omos de alum1nio e sillcio li! ordenada. Cada cadeia dupla

pode ser' imaginada como l..I'Ilasérie continua de anéis de .• membros, com cada anei

contendo tetra~os de dois sillcios e dois alumlnios na seQUência Si -AI-Si -AI. O

ângulo de ligação Si-Oc-A1~ de 17.1,6° e o ângulo de ligação Si-O ••-A12 de 114,4°

controlam a configuraç:ão básica de, anel Os ângulos dos tetraedros O-Si-O são
aproximadamente ideais <107,4-111.3°). enQUanto QUeo t.etraedro de alumlnio é mais

irregular. mas em ambos os casos os cátions est.ão deslocados do cent.ros de seus

t.ett"'aedros em direção a Oc (31),

Parâmetros est.rut.urais da sillmanit.a: sistema ortorr"ânbico com

a = 7,49 Â b = 7,67 Â c = ~,77 À.

00
o AI

• Si

Fi,gur•• 3.1 - ProJtt9io • ~ •• N!!IJ.nadA u
siJ..iaIInit.A na d.ireçio (01J) -.ostrAndo AS ~

~.ion. A 000t"denada z de cada áto.o é dada ao

1Mo., SUA desi~ met. 30, 31).
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SAdana9a .t alo (30) ~araram a ut.rut.lI'a da mulita 2AlfO(toSiDt

(f'i9U"a 3.2) e ~ silimanit.~ most.rando QUea c_lula ",U,ária da mulit.a cont.itm6~ ~,
fórmula '-IUt.iria. denominada Al.,sSi1,20.", te muito similar a ctilula ",it.ária da
silimani.~ texcet.o QUea dimensio do eixo c _ a met.ade ~auela da silimanit.a 00,31>.

Para ~t.er a silimanita 1:1 para 2:1 l.MTlatroca randÔmica de 0,8

át.omos de silicio pOr 0,8 át.omos de all.MTllnio e una remoção de 0,4 átomos de

OXlgêruO de coordenação 2 (De) deve ocorrerj COf"lseQUenlemenle,há l.ITlaoerda de

W~ das DOSiyões de citions t.etr.~icos. R•• ,..,..anjos ocorrem t.al ~ al9U"\S

átomos de oxi9ênio N!l'nanescent.es são forçados a aument.ar 5~ números de

cOOr'cH!naç:ãoe se deslocarem para novas posiç:ões, Def. Novos sitios Al2f tornam

descont.inuas as duplas cadela t.etraédrlcas da silimanita original (30) A mais

r-ecente fórmula estrutural reportada par. a solução sólida da mulita foi

determ.lnad~ DOr refinamento de d~dos de difraç:ào de raio-x • tem ~

~teauiomet.r-la, Al~~A12~xSi2~x)()10-x'onde X é o número de oxigênio perdido POr

célula unitária e (vi) e Uv) o estado de coordenaç:ão dos átomos metálicos(32)

Com base na variaç:ão do parâmetro de r-ede com a composiç:ão,

Cameron prOPÔs uma solução sólida para a mulita com x variando de 0,17 a O,~9(32).
Parâmetros est.r-ut.l.rais da mulita: sist.ema ortorrômbico com

a = 7.:58 Â b = 7,69 Â e c = 2,89 Â .•

00
o AI

• Si

Figc.r. 32 - Pro.;.ção ".,. •• estrutur. tM .uUta 1M

direçlo (OU) m.,. 30, 31)
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A alt..mina e a silica são os comoonentes de muitas cerâmicas

comerciais e minerais importantes, pOrt.ant.o, o diaif"'atna de eQUilibrio de fase do

sist.ema bi~r io sllical ah.6nina está entre 05 mais imoor'tant.es de t.odos 05 pares de

óxidos No entant.o. há l.6TI desacordo subst.ancial sobNl o diagrama na regiio do

composto mulit..a, 3A12~·2Si~ (31, 33). Dificuldades .xperiment..ais devido às alt.as

lemoeralll'u ~idas para a sua formação, à volat.ilidade da sllica, às baixas

laxas de reações nos sólidos, • a realizaçio de mttdidas precisas de t.ttmPef"at.Ur"'a,

levaram a r.sultados exoer"Íment..aise inlerprelalfões dif.rent.es
As principais QUestões QUelevantam desacordos sio:

- A mulita f\l'lde cClf'l9l"'Ul!Oteou incongruttntemente?

- A QUe temoeratUr"'a a mulita funde ou se decompõe?

- Quais são os limites da solução sólida de mulita?

Nas fi9ll'as 3.3 e 3.4 são apresentados os diagramas de eauiÜbrios

mais acei t.os (33)
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Figura 3.3 - DiagraIM de eQUJ.Úbt-iD de lase do sisteaa

s1lica-alu.ina segundo N"'V e Rov CRef. 33, 34).



Na figura 3.3 ít apr""'~do o diagrama .laborado DOr'Aramaki e

R~ <33, 34) obtido a oartir de amostras Dreoaradas pOr"misturas de pós de alumina

e .lHca de alta pureza aauecidas até a t~atura desejada e resfriadas

rapidulenle atil a t.amo.ral\.ra ambient •. As amostras tratadas a altas

t.emperaturas foram lacradas em envóllJC1"'OSde Pt-Rh para evitar perdas de sÜica.

As fases foram identH'icadas DOr"microscODia ÓQtica.

As conclusões obtidas por Aramaki • R~ sio: a IWlUa flllde

congruent.emen~. I 1~oC e I solução sólida de Ilumina em mulit.a se extende de

71,8'1. <razão molar 3:2> a 74,~1. em DeSO de Al2~ com a possibilidade de se

creoar.r l.M1\a soluçio sólida IN!t •• stável do fundido até 77,3% de Al203 (razão 2:1)

A sll1ca não t! solúvel em mulita abaixo da comoosição 3:2 em pressão normal.

As definições de ponto eut.ético e peritÍltico. fusão cQn9r"uente e

i~te e !!:olução sólida !!:ãodada!!:no glossário apresentado no apêndice 2
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AI203
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Fislura 3.4 - DiagriIIU de equilÍbt-io ele 'ase do sistefu
s1.uca-a1u..ina segundo lClug et al. (Rei'. 33)

Na figura 3.4 t.em-se o diagrama de fase det.erminado por KlU'i1.t alo CClI'fI

ênfase na r-egião da mulila (33)j o intervalo de 0-;. a 70"1. em peso de A1203 é o

mesmo do diagrama de Aramaki e Roy, exceto QUea temperatura eulética é 1~C,

como suger-ida por" Alc:saye Paste (35) e a linha de liQUido mulila mais alumina foi

obtida por Horibe e Ku.o.abara (33). As amostra. fOl""anlcrepar.das pelo Drocesso
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!ol-gel (33) e Slnt.enzadas em aimosfera~ de oxigênio sob pressão de 100 kPa Dara

reduZIr a perda de sil1ca e. para tempos de tratamentos tti!rmICOsmaiores QUe 1
hora. ~s amostras foram seladas com folhas de rocho. A Dr"lnclo~l d1ferlitnça est~ na

temoeratlra de fusio _ nos detalhes da região de fusio da muhta . A temoeratlra

de fusão encontrada ti! 1890 ± 100e Para uma cO'l'lOOsiçãode 72.3·!~ em peso de

~lumlr.a o ponte· de f~ão é levemente abaIXOde l8~oC, como Í! esperadc· pela lim!!

de 1IO·..JId~de dIagrama de AramakI e Ro,::/Este trabalho demonstrou conclUSIvamente

oue a comooslçio de 72'1~em o.SO de alumina NO ti a comoosiçio de mullta de malS

!lto pento de fusão Não hOuve eVI~".cHl de composições com pOntos de fusão

menores aue resulbsse em um eut.Uco como mdIcado no dlaC?rama de Ara~kI _

Pc-'::/ IF19 33' A COmooSIÇ!'Oda l1nha de Üc:r..JIdoti! defInIda pelas eroeriêncHl5 de

-fuS3'::'a 1e?5°C A comoos1ção de mul1ta em eouiÚbrio com alum1na e liouido na

temoeratura Dentétlca de decomoosIção é de 77.15~~em Peso de alumina

Em ambos os trabalhos d1scutidos 133. 34;, a comoos1çà·:>e'..Jtel1ca entre

5102 e mullta e de 7.5';, em oeso de alumma e a temoerat'.Jra do eutetico e
r-esoectl',Jamer.te 1595"C e 1587 ± 10"C (Figuras 33 e 34)

3.3 - As crigens da FClI'"IRaÇio da t'lJlit...

As origens da formação da mulita tem sido o objeto de

lnvestigaçôe.s intensivas e controversas. Muitos destes estudos (29, 36-38) têm se

baseado na sérle de reação kaolmita -mulita via metakaolinita. Os prlncloais

problemas t.êm se cenirado na identificação da natureza da metakaolmita, na
maneira pela Qual esta se transforma na fase tipo sPinel e posteriormente em

mulit.a. assim como a r.lação desta fase tlOo 5pintll com • mulita. Estes problemas
não são exclusivos dos mat.eriais argilosos. mas tambem de géis do sistema

Si02-Al20,.o indeoendente da natureza a história dos materiais orecursores ou das

técnicas de oraparação (32).

A kaolinita (A12Si05(OH).> é uma .rgila nat.ural aue sob decomoosição

térmica a - 12~OoC se converte em mulita. Esta decomposição t.ermica envolve
dlversas etapas.

A orimeir. ataoa envolve uma r.ação de desidratação em torno de
600°C e o produto obtido é uma estrutura transicional denominada met.akaolinita

<A120,,2Si02). A ordem .strutural da kaolinita • mantida essencialmente apÓs a

desidratação <figura 3.5) Não existe uma estrut.ura detalhada da metakaol1nita QUe

sela de consenso A formação da melakaolinita é identifica~ em uma analise
~mica diferencial IDTA) Dela ocorrência de uma endolerma em torno de 600°C (29).

Aumentando-se a temperatura. ocorre a recristalização da

metakaolinila. aue dá origem a uma fase tioo spinel defeituosa. Esta fl
, SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇAO - IFOSe
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id@nlificada pOr uma reatyão I!xot..énnica QUI!OCON'I!entre 930 a 1()(x)°C em ~ ATO.

As origens c:t.sta exot.erma, a ident.idade e a comoosiyio desta fase sPinel formam

o cent.ro de uma grande contr"'OVtÍr'sia(29, 32. 37). \.kna discussio mais abr'angente

sobre este t.Ógico srã aoresent.ada mais adiante.
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~k ~~ 45'

/ '"'0'0/ '"' '0/ 6 o'(a)

o O 20

••• ~ 4A1

O"ôDb/c) " 6 O

~. ~~ 4Si

/00'0/· 'O 60
(b)

Figur. 3.:5 - Estrutur. as~ eM k4llOJJnit. (.J

.mes • lbJ .,x,s • re.ção de desidr~ produzind.o •
,~ tr.-ns.ic.ional JNtM4IIOJ.iniU met.29J.

Prosseguindo-se com o tratamento térmico uma nova ,...ação

exoléNnica é ident.ificada em torno de 1200 a 126(fC associada à formação de

mutit.a a part.ir da fase sPinel (32). A ident.ificação da relaçio ."tr. a fase

sPinel e a mulila e os mecanismos c:t. formação dest.a Última também ~ta

problemas (32, 37>.
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3.308 - A5 crigens • A JdI!nt.idadeda F_ Spine1

Tant.o a fase "Y-alumina(/'-spinel) como a fase "Y-aluminacont.endo

átomos de siBcio em solução sólida (AI-Si spinel> t.êmsido 5\,Jger1dascomo a fase

crist.alográfica ant.erior á formação da mulít.a na respect.iva reação de

cristali%ação dest.e malenal (29, 36 - 38).

A baixa Cf"'lst.ahnidade das fases scinel "Y-alununa ou AI-51 sclnel

limit.a o uso da t.écnica de difração de raio-x para a .ua ident.ificação. Nest.es
casos. o uso de esoect.roscooil de infrlVf!f"fTlelhose t.orna mais adeQUado Uma

comearação do est)t!Ct.roda flse seinel obt.ida na transformaç:ão da mulita com uma
')'-alumma pura serve para inChea'" aue a orimeira não é idênl1ca à última (32)

Uma análise cuidadosa dos resultados do estudo do comoortamento

de cristalização de uma mulita com comoosição esteauiométrica serve eara
substanclar a eVldêncla da formação de AI-Si seinel ar,te'-'ior à formação de mulita
A prlmelra evidência é claramente indicada cela grande diferença nas
temoeraturas de transição do AI-Si scinel e da ;-alumina A uÍtima cristaliza a
870°C sem nenhuma exoterma enouanto QUea primei,..a cristaliza a .•..980°C com

uma exoterma aguda nas ATOs.Emaltas temperatUF"'u,a "Y-alumi.nase tran~fcrma em
<I-aluminasem passar pela fase int.ermediária e-alumi~ QUepOde ser facilment.e

estabilizada com a presença de .llica na estrutura de rede da i-alumina.
Entretanto, a fase Al-Si SDinel se transforma gradualmente em mulita tipo

tet"'agonal (composição 2 :1) em T.•..11~oC e em mulita ortorrômbica em T.•..1250oC.

A eresença de &-aluminana transformação da composição inicial indica QUea fase
cúbica spinel é um alurninosilicato. Emadição, medidas precisas das dimensões da
célula unitária das duas fases cúbicas indicam QUea fase AI-Si seinel tem um
tamanho da célula unitária (a = 7.88 Â) QUeé levemente menor QUe aQuela da

i-alumina (a = 7,90 Â), confirmando a existência de uma solução sólida de sllica na
rede da "Y-aluminapara formar a fase AI-Si spinel. Port.anto, a ident.idade da fase
cúbica é ineQUivoc~mente ~ fase AI-Si spinel (32).

lJmaevidência indiret.a mas eficaz da fase AI-Si seinel é facilmente

deduzida de eXPerimentos de lixiviaç:io em amostra de 9111 de mulita trat.ado a
.•.. l0000C seguida de tratamentos t.érmicos a 13000C por 2 h. Emcontraste com a
amostra QUenão sofreu ataQUe QUlmico,uma QUantidade considerável de corlndon

(a-AI203) foi obtida simultaneamente à formação de mulita, indicando Que o reslduo
tem uma composiçio de aluminosilicato comcomposição perto da mulit.a2:1 antes de
um aQuecimento posterior. Em ausência de sl1ica amorfa, QUeé liberada durante a

formação da fase sginel, a mu1i~ metaestável 2:1 MO pode formar urna mulita de
eQuillbrio de composição 3:2, já QUe mais sllica precisa ser incorporada na mulita
tipo t.et.ragonal. Contudo, devido à melaestabilidade desta fase, a mulita tipo

let.ragonal não pode persistir a temperaturas maiores QUe 12S0oC e alcança um

estado mais estável por deçomoosição formando mulita de eQUiÚbrio3:2 e corlndon.
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Se O ruió.Jo da lixiviaçio fosse i-alunina, nennuna mulita pOderia ser

obtidl • somente cor'indon seria formado. A ausência ou mesmo t.raços dt! coridon

na~ a~tras sem ataQUe QUimicoserve para indicar QUe a sllica amarfa liberada

c;ranta a formaçio cB fu. AI-Si ••• sttneial I);Ira a avoluçio da mul1ta tiDo

t.etragonal (21) para a mulita de eouillbrlO <3:2) provavelmente pOr" processo de

5ub~t1tU1Çio de SiH pOr"Al+3. A aU5t!ncia de formação de cristobalita sugere QUea

sl1ica amorfa liberada ocorre em Quantidade de @QUÜlbrlo n@Cessária cara o

orceesso de substltuiçio (32).

A partir ~tas ~id@ncias conclui-se QUI! a idl!f'ltidade da fase

formada na transformação para a mulita • a fase AI-Si soinel (32, 37)

Baseando-s. no fato QUe a mulita :2:1 • formada ante. da obtanção

d5 rnulita orlorrômbica (32) segue-51! QUe a COFnPOslç'ão da fase AI-SI someI é
orovavelment.e similar . se nio a mesma da mulita 21. isto •. AlcSiO! ou mais

~speclflCaml!nte, DcAl~~[A14S141v032'onde D representa as vacâncias da estr-utura e

Ij':) e (';i) são 05 estados de coordenação dos lons de alumlnio (32'

A estrutura e comooslçio oroo6sta cara o AI-Si soinel deriva do

soinel normal AB20C ou A(AB)Qccuja ~trutura cristalina é aoruentada na figura

3.6. A estrutura tolera um número de vacâncias de cátions di~ibuldas

estatisticamente. Para satisfazer as necessidades de valência nas camadas mistas

A-S, é postulado QUe no AI-Si scinel. 4 5i+4 e 4 Al+3 ocuPam os 8 sitios

tetraédricos disoontveis com lâ AI+3 em sitios oct.aédr-icos e deixando 4 sitios
octaectricos vazios (vacâncias) , como mostrado na tabela 3.1. As camadas em sitios

pUramente octaédricos são OCuPadas por 10~ lons de aluminio. Um modelo

alternativo mas similar para o scinel poderia ser D.All;:x[AlxSicOc-xt....032 onde a
pOSSibilidade de somente x ( 4) tons de alumínio OCuPando somente si tios

tetraédr-icos • levado em consideraçio. O crimeiro modelo. mais converuent.e cara
o soinel ordenado ideal ou Nootét.ico IIf"'\QUànt.oQUeo último. mais aorooriado oara

o soinel menos ordenado, comolexo e al~ment. inst.Ável QUeoode ser concebido

como a fase anterior a formaçio do Al-Si SDinel ordenado.
Os result.ados de anÁUs. de infravermelho sugerem um aument.o

inicial do conteúdo de tons de alumlnio com coordenação 4 QUando a fase AI-Si
soinel ou a mulita 2:1 • formada. Este valor decresce gradualment.e com o aul'll4lnt.o

da temoer at.ura de tratament.o tÁNnico at.é QUe a mulit.a 3:2 S•.;. formada.

Aparentemente, 05 10ns de alumlnio preferem a coordenação octra@drica, mais

favorável oara a formação das fases estavéis ou fases de eQUilÍbrio, de<.Iidoa sua

~gla eletrostática mlnima ou excesso de energia livre (~G) (32)'



Tabela 31- Distribuição dos Íons JUra a estrutura spinel norntal e Al-5i
sPi.neI H9Cmdoo -.odeIo ele cantadas da Figura 3.6..A iR.,. 32J

Spine1~ Spine1 Al-Si Prooosto

HadIÜo I
Hod&lo D

16 0.2

16 0.2 16 0.2

~ A+2 ~! E+3

45i+', x Al+;(4-x~O, (~6_X)AIH, x O4SiH, 4Al+3, 1~ Al+3, 40I
.... , -,

16 0.2
16 0.2 16 0-2

10 g 8+3

10 g Al+3 10 g Al+3:3

:I :I

ele. I I
~

~

A,81,032

Si,All~32

43

A

(o)

8

o Oxiolnio

~ No .(tio oeto4'drieo

e No .(tio t.tro4'drieo

f9,
cii!flD lb),..,j 1/

''(j'
Int.r.f(eio oeta.'drieo
(32 ,or e.1uIa unitdria

~ leI

Int.r.treio t.tra~drieo
(84 ,or e'lulo unitdria)

Figcra 3.& - iA) E.strubra •• ~fltad..as da e.struQra

sPi.nel AB~4 e iBJ Célula unitária da estrutura spi.neI
lRI!'F 32, 39J
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A lo.nt.1dade • a comoo.lçio da fa •• cubicl atando determInada e

nec.ssarlO escla~ a ~laçio desta fase com. exotarma a9ud~ ~ ocorre

- ~eooc A or-l~m desta exote!rma tem sido atribulda a várias efeitos tals como· (a)

crlstal1zaçio da 1-alunun.il. (b) crlstAl1zal?io de QUart.zo. (c> cristalizaçio de

Ct"lstobal1ta. (d) formaçio de AI-Si soir-..l. <e>nucleaçio de mulit.a. et.c. (32)

Os ~sult.ados de an_11.e da raio-x • inf'ravrmelho oara 94115de

-) rnulit.a (3:2) tratados t.t!NTllcamente indicam QU@ a exot.~ma I -- 98QoC ~ deve às

reações de l1.beraçio de sl1ica amorfa e d@fONnsçao de Al-Si soinel QUt! ocorrem

concorrentemente A s~ii!l de reações acimi! pOde ser compreendida através de

'.JITl! consld'!~!~!o teórIca sobre as reações OU1/T\lCaSter-rnodlnamlcamente 00551\1elS
durante o tratamento ter-mlCO (32)

GEL OE

SPiNEL

\3.1)

~

mulita (2:1)

A eauação 31 revela oue ~ formação do soinel e da mulit.. <2:1)
orossegue gradualmente com uma continuldade COmposlclonal • estrutural. A

estrutura e a composição do sr::linel formado nesta seouência de reação é
consistente com a estrutura O.•Al~~[Al.•Si.•1"032 formulada ant.eriorment.e.

A entalola liberada determma a intensidade da exoterma

correlaclonada com a extensão da formação da fase soinel e com a liberação de

silica al'Tv.)rfa Uma liberação gradual de shica amorh e uma formsção gradual de
spinel ocorrerá se o gel de mulita for mantido em tratamento térmico de eouillbrio

oor um longo períOdO de tempO em uma temperatura abaixo da temperatura do pico

exotérmico de -980°C. Esta transformação gradual de spinel para mulit.a <2:1)!!Sob
tratamento térmico em equiÜbrio OOde explicar as conclusões errôneas de alguns

"""-')oe!iouisadores Que atribuíram à formação de mulita como a possível causa da

exoterma a - 980°C. A taxa de transformação de spinel para mulita <2:1) é
controlada ocr multos fatores e a int.errelação e comolexidade deste. fatores tem
sido a causa de tanta controvérsia (32).

3.3h- Os HecaniSIROS de F~ da '"'-dita

A seauência de reação de tran!!Sformação do AI-Si spinel para mulita

/21> é um oroce!iSO gradual e continuo devldo à grande semel"'ança na composição e



na est..rut.\.ra data. ckJU f••••.

o. acordo com o modeloPr'oooslo para a comoosição do AI-Si soinel

CÚbico, 04All:"X[AIxSi404-xJ"'o~,e es conteúdos dos lons de al~lnio com
coordenaçio tetraédrica no AI-Si SDi".l « ~%), na mutit.a (2:1) ~,J-I.) • na mulit.a

<3:2> ~~/'>, a formação de wwlit.a <2'1) a Dart.ir do SDi".l envolveria

inevit.avelmente ~a redistribuiçâo de íons de alumínio. provavelm@ntevia dif~io
na rede. atravé5 da QUalalguns lons octa@dr'icos de alumlnio migrariam para para

shies letraé-::rices, causando o aunento do conteúdo de lons de aluminio com

COClr'denaçiot.etraédrica.

A t)r"eSençade um grande número d@vacância~ e a ocorrência de um

mecanismode reaçio ordenido pOde servir pari atingir ali processo, originando

lMTI aument.ogradual da cristalinidade e das forças de ligação iônica.
A formação de mulit.a <3:2) a partir ca mulita <2:1) li muito mais

comolicada QUea r@duçãode lons de alumlnio comcoordenação 4 porQUeestas duas
fases possuem composições. vol\.61'lesde célula urÜtárla. concentrações de defeitos
cristaliF"'lOSe morfologia diferentes.

Aparentemente, a mulita (2:1) t.em um grau de ordem maior, com

N!SI)eito à sua alt.a concentração de vac~ncias, em comparaçio com • mulit.a de
eQUilÍbrio (3:2>. Portanto, a transformação de mulit.a (2:1) Dar. mulita (3:2) envolve

una 5\.bstit.uiçio randomica de alurnlnio por lons de si11cio. Com mais silIcio

substit.uído, haverá poucas vacâncias rest.ant.es e a correlação ent.re elas se t.orna
mais difíCil, conseQUent.ement.e,as r'eTlexões da superestrut.ura são mais difusas e

a largura entre os domínios menores (32).
Resultados experimentais demonstram QUe a mulita (3:2) t.em ~

voll..lnede cálula unitiria menor QUeaQUele da mulit.a (2:1). Isto s~ QUe ~

cont.eúdo de sl1ica maior QUe aQUele encontrado na mulita (2:1) geraria uma

substit.uição ent.re cát.ions de alurnlnio e silIcio. Comoos compriment.osde ligação
iônica de Al<iv)-O,Al(vi)-O e 5i-0 são 0.1971, O,1~2 e 0,1740 nm,respectivamente,

a S\À'.)stituiçio de Al<iv)pOr"si11cio, inevit.avelment.ediminuiria as dimensões da
célula da mulit.a (3:2) e reduziria o cont.eúdo de íons com coordenaçio t.etraédrica.

Este fato pode oferec.r uma explicaçio sat.isfatória da redução do cont.eúdo de
Ions t.etraédricos de alumInio citada acima.

Alt.as t.emperat.uras de tratamento térmico e perIodos de tratamento

em eQuillbrio longos são muito efetivos para o aumento do processo de

S\b5t.ituição <2 5i + O ~ 2 Al + 0>. Un alt.o grau de crist.aIinidade com ligações
iônicas fortes tambémcont.ribuem para a redução das dimensões da célula U"litária
ou voll.nlt da célula na mutila (3:2) sint.erizada. A disponibilidade de át.omosde

si11cio e oxigênio para a reação de subst.ituição é creditada à silica amorfa
fOf"ft\adadLrante a reação lér-mica a - 980°C.

De acor-do com o processo de substituição acima, uma vacância é

eliminada para cada 2 íons ~ alumlnio sendo Slbsut.uldos por íons de silicio. Os

átomos de oxi9Ênio ~sentam LIma.....condição. ~~ial ckJr.an~-8VCiWYrasei. ~ERYIÇOLi:. l:lIBL10'íi~Ct\ f Ir~t()RMAÇ}.O -
L •• ,..,... .•.
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muht. {2·1) o.ra mulit.. (3:2) Estas obsltrvaç;õ.s sio consIstentes com o fato OI..M

roucas VaCár'lCIa!Se!Stão Dl"esente!S na mulita ortON'6mbIca e QU@ as reflexões de

sucer rede são malS dlfus.s (32)

A evolução detalhada do gel de mul1ta Dar a a hse crlslalma DOCM

ser descrIta da segUInte maneIra

GEi. DE

MULITA 13'~1

(3 2/

3 <:2Alz03Sl02)

~

• + SILICA AMO~FA

mulita (21)

- ~H

mul1ta <3.2)

A Quantidade de silica liberada na Dl"imeira exoterma está sendo

utilizada no pr"'OCessode subst.ituição de 2 Si + O ~ 2 AI + O a fim de atingir a

formação da mulita de eQUilÍbrio (3:2) Então, se a sl1ica é extraida por ataQUe
Q'.Jimico total ou parcial. não haverá sl1ica suficiente para Que o processo de

5ubstitui9ão seja. comoleto e em teoria a mulita (2:1) deveria oersistir
indefinidamente indeoendentemente de tratamentos térmicos DOsterlores. Na

cràtica. a mulita (2:1) formada se decomoõe para form.r as fases estávels em alta

temperatura· mulita (3:2) e corindon, como a seguir:

MULITA (2 :11 HULITA (~:21 COAINDON

(3.3)

Portanto, o corindon obtido em experimentos com ataque qUlmico pOr

alguns lnvest1gadores é um resultado dadecomoosiçâo da mul1ta <2:1) e não da

crlstaliza9âo de "')'-alumina. Um .rgumento SImilar s. aolica para o caso da

crlstaliza9ão de cristobalita na transformação de IMtakaol1nita (46"1, Ml peso de

Al20~)em mul1ta. Neste caso, a sil1ca amorfa liberada a - 980°C pode ser mais QUe

suficiente para o processo de substituição de 5il1cio por alumínio e o excesso de
sllica é transformado em cristobalita (32).

Acredita -se QUea reação de equilíbriO 2 Si + O ~ 2 AI + O, QUeé

"'E!verswel. seja a reSPOnsável pela existência de uma solução sólida entre as
mulitas <3:2) e <2:1) (32).
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Com bAse neste r.sultAdo concluI-se aua a t.ransfOf""maç:iot.ttrl1Uca

d. mullla <21> oara mulita <3.2) • a causa. da se9unda .xot.er-ma ~ transformaçio

de kaol1mta li a19uns <?elS

As orlCj4tn. e as trAn5lÇôeS de fa •• cLranl. a formaçio de mulila

em um .lstema alummo-s.1llcalo lndttoendenlement.e do. materlalS precursores e do

orocesso de oreoaração sio sumarIzadas na fIgura 37

Teffi-se Que o processo de ordenament.o QUe ocorre na estrut.ura

d'Jrante a transformação da fase 501nel para a mulita (21) é bastante 5ens.lVel à

escolha dos materlAlS orecursores e aos mét.odos de or"80araçio dasenvolvidos

( 14. 16. 32. 40. 41). 001S estes oodem introduzir muitas var1ações no excesso de

energla ll'.'f"e dos slslemas de mul1ta aue dlt.am fU'"ldamenhl~nte a hxa de

ordenamento no orecursor sPlnel Üdenllficada cela 1ntensloade da crlmelra

exot.erma>e o comcortamento de cr1slal.1zaçio nos sistemas alumlno-s1l.1catos (32)

A mtensldade de:ta segunda exoterma reoresenta a taxa com cue a

mullta (21.' se transforma em mul1ta \3:2) e esta t.axa e controlada 001" muitos

;:at.ores A ausência desta exc·terma em mulitas obtidas pOr fusão, ol:ssma e al9Uns

geis Dode ser devldo a variações estruturais inerentes como resultado dos

materiais de Dartida utilizados e dos érocess05 de oreoaração adotados (32).

SPlNEL

EXOTERMA

EXOTERM~

MULITA (2:1)

~OENAMENTDCOMPLE~NT~

E M:DISTP.IeU''j'C.o

I •. 3!2Al.O•. SiD.'

I
p.EQeSOfIlçÃo Df:

.UCA ~MORF'~·

r
Ol'lDENC,MENTO LENTO

E REOISTRIElUIÇ;;'O

I
I
I

I
I

I GEL DEMULITA 13 '21I

I ?IAl'C::l·-01~)
_ .. - ~ ~.

I
I
I
II
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
II

Fi9U"~ 3.7 - V.ias eSQUefÚticas".,.. as trMl5f'or~s de 'ase

f)iIr~ ~ evolução de 'or~o de _dita iRef. 32).
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A. influêncIa dos materIal! de partIda sobre o comportamento d@

trlnsformação ImoI"'fo-crlstal1N de geis de mul1t.a DOde ser observada na figura

38, a influincia d~ Quanl1dade de solver'lte e do m@todo de introdução de água

QUe são carâmetros QUe óeOenderrl do método de preoaração POdem $er Vistos na~

fl9Uras 39 • 310. respectIVamente

8('15 DIFÁ51C05 DE MULITA

~ ~ -
400 eoo 800 1000 1200 1400

TEMPERATURA ~C)

Fi9Ut"1I 3B - CwvilS DTA".,-II xerogéis ., .u1.ita

",.."..ados COla TEOS~ (ourvil inF.-ior) • sol •
silica-nitrato de alu •••.inio (curva superior) (R~. 14)

:f

11
O 4&9 80S 1112

TEMPERATURA r-C)

Figura 39
preparados CCMt AUNO}.-9H~ • TEOS gttliFicIIdos _

1o.l (CUMliI inFerior) • 30 .1 (c::urvil SUPf!!rior) de
etano1 (Rei. 14).
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A.ORFO -I ..••CRISTALINO

&00 800 1000 1200

TEMPERATURA (·C)

1400

Figura 3.10 :....A ~ e a intensidade do "ioo de

cristalização da ~lita - 980°C a partir de um gel oolltt.,_

CCMtPOSiyão ~~ 13 estão relaciDnMos COIIta condi9i0

de hidrólise eM .istura esteQuiolRétrica de AllOC.H,J a

SilOC~)4 _ ÁlCool. (A) A solu9io é hi.tlro1i.s~ viga

rosaMente ~ axt»Sso de água; (B) • solução • hidra

lis.ada na waidade do •. dentro de horas; (C) • solução
é hidroüsada extremamente lenta pela umidade do ar em

um perlodo de 90 dias sob agitação fRe-(. 40).

~ flgura 3.11 apresenta a diferenya entre os comportamentos
t.iOlCOSentre xerogeis coloidais e poliméricos. Os xerogéis poliméricos apresentam,

em geral, um comoortamento muito similar ao cOfTlC)Of"'tamentoda ,..eaçÃo
metakaolinita-mulita onde do observadas exotermu a - 980°C e 1~oC. Os

xerogéis coloidais axibwn um COft'IPCX"Y.mento,..adicalmente difer."te Quando
submetidos a t.rat.amento tÂrmico, isto a, em geral, somente umpico exoUtrmicomuito

larga associada à fOl"mayiode mulita ocorre entre a re9iio de 700°C at.. acima de
12~oC <14, 40>. Estes comportamentos distintos ocorrem devido aos diferentes

mecanismos cinéticos de formação de mulita KM"'uentados por •• t.as duas cl•••••
de géis. O mecanismode Qre5cismanto dos ~is coloidais a controlado por difusio

e segue o modelo de Avrami (81), com um groce.so de nucleaçio essencialmente
comolet.o antes QUeum ~imant.o S\Jbst.ancial dos grios ocorra; W'lQUantoQUeos

~is coliméricos exibem um mecanismocontrolado ocr ruclHÇio comumDr"OCttSSO da
Ct"'e!5cimentocont.rolado pelo contorno da pa,..t.icula do ~l. Quant.o a cinética de

formação da mulit.a existe duas dif..-.nç •• significant.•• entra OS géis coloidais •
ooliméricos: em primeiro lugar, o t.empo de i.~o apresent.ado pel05 géis



coloidalS não OCOf"'N! nos ç,éis polimérioos em tefroerllt.urllS enlr'e 940 e 1160oC; em

~ lugar, o umanho médio dos er ist.ais aument.am com o aument.o da t.axa de

con-versão cara 05 géis coloidais mas oennanecem cant.ant.es nos géis ooliméricos.

Existe. tarrbém. uma grande diferença ent.re as .".,..gias de ativação para formação

de mulit.a a ~rtir destes dois tiDOs de gélS, sendo QUe para o tiDO coloidal o

valor. de 1028 ± 3í KJ/mol, enQUanto QUe para o tiDO oolirMrico este valor é bem

menor. 293 - 362 KJ/mol (81) Uma energla de aUvação menor cara 05 géis

oolimericos é esoerada já QUe a t.emoerat.ura inicial de formação de mulit.a

(- 9BQoC>destes está aproximadamente 300°C abaixo daQuela dos géis coloidais

<1250oC> (81)

Deste QUe as curvas DTA medem • mudança de temperatura

diferencial a uma taxa de aouecimento constante. onde a mudança de temoeratura é
orooorcional à taxa de transformação. o pico da curva OTAindica Umal...rnentoe

LMnaoueda desta taxa. e a posição do oico indica a t.emperatura na oual a t.axa de

reação é máxima Picos agudos na curva DTA. t.ais como o aoresentado na figura

3.11 oara os 9É!is peliméricos. sugerem sOmente QUe a t.axa de formação de mulit.a

aument.a e diminui muit.o rapidame.nte tal QUe nenhuma indicação sobre a ext.ensão da
conversão é dada. Isto é consist.ente com o fato QUe 05 géis poli"léricos não

llPr-esentam tempo de indução e a taxa decai drasticament.e apÓs a reaç:ão inicial;

nos géis coloidais o pertodo de indução é seguido de um aumento gradual da t.axa

de reaç:ão o QUe leva à formação de um piCO exotérmioo na ourva DTA a - 12500C
muito largo (81).

Voletas (40) encontrou em seus est.udos at.ravés da análise t.érmica

diferencial (figura 3.10> QUe xerogéis com alto grau de polimerização apresent.am
um lrlioo pioo exoténnioo, muito agudo, - 980°C; este pico está relaoionado oom a

formação dir-eta de mulita ortorrômbioa a partir do material amarro. Diminuindo-se

a taxa de oolimerizaçio a curva de aauecUnent.o apresent.a 2 picos exot.érmicos

(- 980°C e 1250oC). Com uma redução mais brusoa da taxa de oolimerização,ou seja,

um grande al.MN!ntoda taxa de hidrólise, só ocorrerá a formação de um pico
bastante di fuso em t.orno de 1250oC. A ocorrência e intensidade do pico exotérmico

- 980°C parece estar fortemente relacionada com o grau de intimidade e

homogeneidade das ligações alumlnio-sillcio na rede do gel (40),
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Fi.gura 3.11 - Quando a CORIPDsição ~i.~13 é farRlada

".10 lItétodo poliJJH!rico ,da MOstra um Dica exotérmica

agudo na anál.i$e de DTA aproximadamente a 9800C e se

tr.nsf'or •••• .uuta. Qu.ndo •••• 5••• co.DCS~ é
'or-.d.a por precursores coloid&is esta .xoter•• nio
~--- lRe(. eJ.

3.4 - Prit1Cjpaic; Métodos de ~açio de I"\ilit.a pelo Processo Sol-Gel

Géis de mulit.a sint.et.izados por diferent.es t.écnicas de preparação
e/ou precursores apresent.am variações significat.ivas em suas est.ruturas int.ernas
oue modifica,..ão a sinterização, cristalização e mioroestruturas da oerâmica
resultante <28. 32, 40, 41).

A figura 3.12' apresenta modelos eSQUemátioos das possiveis

estruturas Dara os diversos métodos de preparação. Para as misturas mecânicas
de partículas de SiOa e Ala03 (modelo A) o grau de reatividade é baixo e são

necessárias altas temoeraturas de sinterização (1700 - 1800oC) para a obtenção
de mulita homogênea. pois os componentes se cristalizam independentemente
(formando Cl"'lStobalita e .., e Q\-alumina)e somente uma peQU8naQUantidadede mulita
é formada a 1250oC, enauanto uma QUantidade oonsiderável de oristobalita e a

alunina cermanecwn até as altas temoer-at.lI'as citadas acima. O modelo B foi

elaborado oara os 981S eoprec1pitados (coloida.i.s), QUe consistem de uma.parte
interna rebtivamente ric!! em alumin8 e uma parte externa rica em silica (os

gradientes de concentração DOdem•• r alterados pelos métodos de preparação>. A
estrut.ura de minerais do gruPO da kaolinita é representada por oamadas

alternadas de tetraedros de 5.10 •• e octraedros de Al<OOH)E(modeloO. tal Que os
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Fi.gur. 3.12 - Hodftlos ~ ". estrutur. p.r.
OS JUterMis inici.ais: (A) fiel .isto, (B) gel

coprecipitado, (e) mineral kaolin, (D) -.aterial vÍtreo (da
Rei. 16).

Os géis coloidais de mulit.a são t.ambémchamados de geis difásicos
pOl~ ~U3~ microestruturas apresentam as fase~ s6lida e ÜQuida ap6s a

sinteriza9ão . enouanto oue os géis POliméricos são chamados de monofásic05 (ou
~3~e única~ P':'is suas microestruturas não apresentam a fase ÜQuida<7,13, 14, 15,

42) A diferenya entre estes t.ipos básicos de microestruturas • apresentada na
f1gura 3.13.

As amost.ras obtidas a partlr de géis poliméricos possuem

resistent.e •

microestruturas com grãos eQUiaxiais Quando sinterizadas. Esta caracterlstica é

ideal para obt.enção de transparência no infravermelho Quando as amostras são
obtidas a partir de géis coloidais as microest.rut.uras são compost.as de grãos

aClculares OA! favorecem a densificayão QUe torna o material
defOr'mayãomecânica (43).

A stt9Uir passamos a apresentar os métodos e precursores malS

usados na creoaração de mulita celo orocesso sol-gel



Fi.gura 3.13 - Mi.croestruturas obtidas por mi.croscopu

eletrônica de varredura de géi.s ooloi.dais (a) e poll

méri.oos (bJ de mullta sinteri.zados a 17000C por 6 h em

atmosfera .wab.tente (barra = ZUm). A .icrograF~ do gel

coloicMl (iU .apresenta poros 1tn9U~, PNKIoIainilnte

aente •• Jun9Ões de 3 grãos, originMlos ,peLil .xtr~

da Fase vltrea lrravenil!nte da rresl!nÇlI de ÚQuldo

durante a sinter1zação) por ataQUeQUlmico mel'. lS).

3.4.1 - Histura de Sóis Coloidais de All.lftina e sl1ica

coa9 Ilação)

<Método da Hetero-

A reatividade da mistura de pós convencionais de o;-alumina e silica

• baixa. fat.o aue dificult.a a formação de mulit.a em baixas t.amoerat.uras. Por out.ro
lado, a mistura alumina amorfa-sílica é bastant.e reativa, mas este tipO de

preoaração nio é ideal. pois sob t.rat.ament.o térmico ocorre formação de uma
segunda fase. a a-alumina. Port.anto. t.orna-se necessário el;aborar uma mistura de

alta reatividade com transformação t.otal em mulita Quando submetida a

sinter lzação.

Observando-se as transformações oue ocorrem durante a

mulitizaçio da kaolinita via met.akaolinita <§ 3.3> vimos Que existe uma fase soinel.
~ormada - 980QC. com estrutura cristalina similar à da "Y-alumina(Al- spinel> e

~omposlção QUímica de aluminosilicato. Esta fase se transforma totalmente em
mulita a 1250oC. Desta forma, a síntese de mulita através de um~ mistura "Y-alumina

e sllica coloidais geraria uma estrutura soinel com a composição desejada para se

oromover- a transformaç~o soinel-mulita.
A pOSSibilidade da slntes"! desta estrut'.Jra spinel desejada se de'.'e

\ ';ERVIÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO - lFQSe1
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ao hto d@QUe a estr'UtlX'a spinel defeituosa da i -alumina (somente21~ dos 24

cÂllons

~ãopresentesnacélulaunitáriaeestesestãodistr ibuidos

randomlcamente através dos 24 sitios disPoníveis na rede (39» absorverá atomos

de sLÚcio auando o contacto entre estes dois materiais se dá em escala

submicrônica (dada por exemclo pelo processo sol-~el> Os lons de silicio

comoletarão o número de cátions da estrutura soinel de+'eituosa da i-alumi~

transformando-a numaestrutura spinel normal.

A difusão de silica para a estrutura da i-alumina seria análoga,

mas. em dir-eção oPosta à rejeição do excesso de sl1ica durante a transformação
metakaolinlta....•AI-Si spinel (44)

Como os pontos isoeletricos da i-alumina está - 8,0 e o da silica

está - 2,Q (24. 45), as particulas de alumina dispersadas em uma solut;ão de pH < 9
tem uma carga eletrostática positiva e parÜculas de silica em solut;ão de pH > 2
aoresentam l.6T\acarga negativa. Desta manelra, uma disoersão coloidal mista de

A1203 e Si~ com pH entre 2 e 9 pode t-.eterocoagular devido à atração
eletrostática mútua, formando umadispersão de particulas compostas (44 - 46).

Dependendo das QUantidades relativas de cada componente, a

mistura t.em consistência de um semi-~luido tendendo para um gel espesso. A

fluidez, ~ Í! vit.al para o processo de homogeneização m .tapa QUeprecede a
gelHicação pat"'aQUenão haja formação de aglomerados de alumina e silica, é feita
cor ajuste de pH da solução, ou seja, cont.rolando-s. a rf!QU1sãoelet.rostát.ica
interparticular (44).

No mét.odode gelificação ut.ilizado por Ghate et. aI. (44) a solução
de sllica é. adicionada lentamente à susPensão de i-alumina, e a dispersão é
homogeneizada em pH - 5. Este valor de pH manterá a repulsão eletrostática

entre partlculas comcost.as (segundo a t.abela 2.1e as eQUações2.11 e 2.12). Após
a .tapa de homogeneização o pH da solução Í! elevado par. um valor entre 6 • 7
através da int.rodução de t-I-i.OH. Este valor de pH diminuirá a rtlPUlsão
eletrostática entre as parÜculas compostas e com a solução devidamente
concentrada ocorrerá a gelificação da mesma.

A mulitização dos corpos obtidos pela prensagem dos pÓs
preparados com precurSOl"'eScoloidais ocorre em temperaturas acima de 12~oC,

mas temperaturas superiores a 14000C e longos perl0d0s de tratamento térmico

sio necessários para QUe~ mulitizaç:ão complet.aocorra (44). A não formaçio de
4-alurnina para temperaturas de trat.amento superiores a 14000C fi!a presença de
cristobW~ soment.enos primeiros estágios de sinterização sugerem QUe a r.ação
de f~o de mulita se dá via difusão • r.arranjo da lI'lidade .strutural spinel,
de acordo com a proposta inicial (44).

Temperaturas tão altas auanto 165DoC são necessárias para obter

~a densificação de gael. da densidade teórica (3,17 9 em-a),semelhantemente ao QUe

ocorre no tl' 'OCeSSO convencional com .xcessio QUea homogeneidade do sist.ema
neste caso é maior (44 - 47).
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3.42 - t1ist.lra de Sal de A1uR1nioe Alc6rido de Silicio

A mistlTa sal-.lcóxido apr"its.nt. \.Ina r •• tividade int.•.. rnecü.ri.

dentro das mist~as pOSsíveis Dara a oreoaração de mulita via sol-~l. Est.a•

• scolha " felta QUandose deseja obt.er ~ produ'e fin.l economio.mente mais

viável aue lCUll. obtido ~la mistura .lcóxido-alcóxido.

Dos sais de alurnlnio citados na literatura, o nitrato é o mais

utilizado (f 2.42) (8, 13, 14, 16, 17, 43, 49 - 53) .nauant.o QUe os sulf.t.os (41, ~) •

os clor.tos (14) sio menos freQUentes. Desta forma, ~a descriyio mais detalhada

dos métodos de orecaração utilizando nitrato de alumlnio será apresentada

Controlando-se a taxa de hidr6lis! da mlstura nitrato de alumínio

nonahidr'atado (Al<N03)3'~O e t.et.raetoxisilano de siÜcio (Si<OC2Hs)4)pode-se obter
dois tipos básicos de géis: os géis dHásicos (ou coloidais) QUe consistem de
"fases" não cristalinas discN!tas de sllica (ou rica em silica) e de alumina (ou

rica em alumina);e géis monofásicos (ou poUméricosJonde a slUca e a alumina são
misturadas em escala at.ômica formando uma única fase não cristalina. Os métodos

clássicos de preparaç:ão destes dois tipos de géis são apresent.ados no t.rabalho
de Hoffman.t a!. '(14) e Clkadaet aI. <16>.

3.42.- - Géis Honofásicos CPol.iJlliricos)

A mist.ura dos precursores é feit.a em etanol absoluto e a água de

cristalização do nitrato, liberada aDÓsa dissolução, é utilizada para a reação de
hidrólise. A solução é mantida a 60°C até QUI!ocorra a gelificação (..•..2 semanas) e
a secagem é feita em ar.

Sabe-se QUeem soluyões de sais de alumlnio mantidas a ..•..60°C em
DH ácido ocon-e a formação de um precipitado <hidróxido de alumlnio) QUese
mantém amorfo por vários dias ~S). Quando o sal utilizado • um nitrato, os

próprios lons t-C)~1 at.uamcomo agent.e peplizador do precipitado de modo QUeum
sol de aluminio verdadeiro é formado (56).

É conhecido t.ambémQUe nas reações de hidrólise-policondensação
do alcóxido de sillcio em DHácido e baixa concentração de água há formação de
espécies coliméricas de sillcio.

Assim sendo na solução total as eSPécies coliméricas de sillcio se
interconect.am com as espécies de aluminio formando uma rede polimérica e a

gelificação se dará at.ravés de reações QUlmicas. Os xerogéis obtidos são
transparentes .

Como a hidrólise neste método de preparação ocorre de maneira
controlada este mét.odo• chamadode métodode hidrólise lent.a (14, 16).



3.42.b - Gáis Di'ásicos <Coloidais)

Os 9ÍI1S difá..icos sio Pf"W)4lrados~la adiçÃo ráci~ eM NH.OH À

solução de Ntrato de aluminio, TEOS e etanol absoluto em temoeratlTa ambiente
(16).

Sabe-se QUe QUando uma solução ácida de sal de aluminio ti!

cr.cicitad4l cela introduçio ráDida dtt l..tMba•• Ml lencerallTa amblent... um .ólido

~lat.ino.o • formado ••••• t ••• mantido Ml cH-10 • wwelt-..cido oor um lemoo

mlnimo de 24 horas na sOluçio-mãe, haverá a f'ormação de baierita (Al<QH)3)(41, ~~)!é

=onhecido também QUe a hidrólise de TEOS em meio básico dá origem de part.lcula5

SHOH~.(41. 'S€' As part1culas dos hidróxido5 formados crescem mUlto rapidamente

ate ....de 100 nm

Assim. este mélodo de preparaç:io desenvolvido cor Okada et aI. (16)

conduz a uma disottrs:io coloidal. A gelificação • promovIda cela desIdr4ltAçio da

solução. de forma oue a medida oue esta ocorre um número maIor di! ligações
Al-O-Si ti! formado (41) Os géIS obtidos são brancos (16. 55>

Como 4l hidrólise dos mAt.eri4lis de P4lrt.ida é muito rápid4l .. este

método • ch4lm4ldoeM métN:lo de hidrólise rápidA <16>.

A estrut.ura dos xerogéis obt.idos POr hidrólise rácid4l e lent.a

POdem.er representadas pelos modelos (S) e (O)da figura 3.12.

3.42.c - Crist:-ali7llc:io cbs Géis Honofásicos e Difásicos

As curV4lS t.ermic4ls diferenciais dos géis monofásicos e difásicos

obtidos a partir da mist.ura de sal de aluminio e TEOS apresentam os

colTlDortamentos tlpicos dos sistemas DOlimt!ricos e coloidais discutidos

anteriormente. A dependência da intensidade da primeira exoterma em fl..JrlÇãoda

ouantid4lde eM etanol utilizad4l durante a preparaçio • mostrada na figura 3.9.

A curva de formação de mulita em função da temperatura de

trat4lmento térmico obtida ocr difraçio de raio-x para os 98is de hidrólise lenta e
hidrólise ráDida (57) é apresent.Ada na figura 3.14. Nos xerogéis de hidrólise

lenta. a formação de mulita tem início em torno de 900°C e cresce rapidamente em
QUantidade até 1000oC. A QUantidade de mulita se torna constante entre 1000 e

11000C e volta a crescer gradualmente até 1400oC. Acima desta temperatura ocorre

uma saturaçio na formaçio de mulita. Nos xerogéis de hidró!ise rápida. a formação
de mulita OCON'eem torno de l1000C e cresce abrupt.amente ate i150oC; acima desta

temperatura ocorre um al..lmentogradual até 1600oC.A diferença entre os dois tipos

de comoortamento • devido À formação ou não de mulita. simultaneament.e à f4lse
spinel em torno de 98QoC(57)
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Figura 3.14 - A Formação de IlNIlita preparada a partir

dos xerogéis de hidrólise lenta (o) e hidrólise rápida

(.) é @studada. .través da intensidade r@1ativa di! rilio 
x (ondf! CaF2 é utilizMo COMO Arieri.&l DadrãoJ eM

,~ teMHratcr ••di! tr~ tr • .ico. ( Rei. Y".

Nenhumareferência foi citada na literatura sobre as pr"OC)riedac»s
mecânicas dos corpos preparados a partir destes dois tipos de xerogéis.

3.4.3 - Histtra Al.cóxido-A1.có

Est.e método aPf"'esenta homogeneidade a nlvel molecular (na ordem
de 20 a ~O Á> e baixas t.emperat.uras de Pf"'ocessamento~).

A obt.enção de homogeneidade no nlvel citado acima depende da
manipulação das cinét.icas de reações durante a preparação do sol.

No caso do sistema shica-alumina onde a cinética de reação de
hidrólise-condensaçâo dos alcóxidos de silício é muito mais lenta QUeaQUelados
alcóxidos de alumínio a obtenção de homogeneidadeem escala molecular dependerá
da taxa de hicrólise utilizada. Quando a hidrólise é rápida (géis coloidais) haverá

precipit.ação ou auto-condt!nsaçio entre os gruPOS Al-oH • ~ extensão das
heterogeneidades varia de alguns ângstrõns a vários miCr-0n5. Estas
heterogeneidades POdem ser reduzidas ou praticamente eliminadas QUando a

int.rodução da água Í! feita de maneira controlada (géis poliméricos) ~9). Géis
mistos, isto Í!, polirnérico-coloidais DOdemser obtidos QUandoa t.axa de hidró!ise
não se situa em l..In dos dois ext.remoscitados acima.

Somente os casos com taxas de hidrólises extremas, tot.al e lent.a,



se

•• rio descritos ,.st~ revisio • os resoectivos métodos racebem ~s seguintes

denominações : Mét.odo de Yoldas, QUando ~ hidrólise • ,...~liz~da com .xcesso de

água. e Método da Hidrólise Lenta, au~ndo ~ á9Ua para hicrólise • obtida da

lIflidade ambiente.

3.4.3 .• - Hétodo de Yoldu

Este mét.odo consist.e na pt""epar.çâo de um sol coloidal de Ilumi~

no eual o alcóxido de silÍcio <TEOS) é introduzldo

A obtenção de um sol de alumina transparente e homogênE!oé critica

oara l..Mnbom deserwolvirnenlo deste mélodo (8, 25, 60)

o Sol PreclJ.~so,~ de Aluminio

A et.aoa inicial oara a preparaç:ão do sol de alumlnio deoende da

t.emperat.ura da água utilizada na reaç:io de hidr'ólise. As diversas possibilidades
são apresent.adas a seguir (§ 2.~2)

<2.16>

AIO<OH)(amorf'o) AlO<OH>(boemita) <2.17)

AlO<OH)(amorf'o) + ~O <2.18)

Quando a solução result.ant.e da r-eação de hidró!ise • mant.ida a T >

aooe <eQuação 2.1'7), há formaç:ão de fibrilas de boemita de aproximadamente 0,1 um

de comprimento aue não aeresent.am nenhuma mudança observável no t.amanho e

est.rutura QUando a solução é submetida a envelheciment.o (26).
No entant.o, se o produto de hidr'ó1is8' mantido em ~rat.uras

inf'eriores a eooe (eQuaç:ão 2.18) oarÜculas amorias massivas e de forma irregular

são produzidas. Est.a fase amorf'a é instável QUandosubmetida a envelheciment.o cor
lIfl tempo rnlnimo de 24 horas e em t.emoerat.ura inferior a 800e se converte na

fase cristalina constit.uída DOr' grandes cristais t.riangulares e ret.ançrulares (26).

Est.a t.ransformação de fase leva a l.ma mudança de composição QUe reQUer"

t.ransPOrte de mat.erial na solução via processo de dissoluçio-NICondensação (40)
do tipo:

T( eooc

AlO<OH)(amorfo) -+ dissolução -+ Al<OH)3(baierita) <3.4)
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A con~rsio da fase amorl'a para baierila na ttQUayÃo3.4 DOdItser

limitada pela taxa de dissolução da fasl! amorta , o nivel de saturayão do meio

liQUido e pela laxa de recristalização. Se a fase amorta produzida Dor hicrólise a

frio for aQUl!Cida imediadament.e apÓs a sua formação a T> SOoC nio haverá

formação de baierita (26)

O monohidroxido de alU'nlnio amor/o obtido a partir da reação de

hidrolise do alcoxido de alumlnio (Al<OR)3)apresenta grUDes OR remanescentes cuja

coocentraçio depende da temceratura de hidrólise e auantidadtt de gr'U)OS ~ na

solução A estrutura do monohidróxido amorfo • utrutU"alment. inst.vel sem a

cresença dos 9""UCOS OR. Desta ferlM. QUando a liberaçio vigorosa destes grUOOS é

cromovida pela hidrólise a Quente a estrutura estável da boemita QUe .stá malS

próxima da estrutura do monohidróxido de alumlnio amorfo (eQuação 2.18), terá

condições de ser formada enQUanto QUe a liberação controlada dos gruPOS OR

para hidr'ólise e envelhecimento em T< 80°C permite uma mudança estrutural mais
controlada e. então, a baierita é formada (26)

Como o número de ions hidroxila na estrutura da baierita é maior

QUena estrutura do monohidróxido amorfo de aluminio e na estrutura da boemita o

efeito de solvatação sobre o ion de aluminio da baierita sofre l..In aunento
significativo e como conseQUência somente os dois monohidl"'óxidos pOdem Ser'

peptizados oara formarem um sol de alumínio (26, 40).

Como a hidrólise dos alcóxidos de aluminio prossegue rapidamente

seguida por reayõt!s de oolimerização, colóide5 de composiyão Alna.n-1)0t-\n+2)

(assumindo polimerização linear) são formados (26). Então, se desejamos formar un
sol de aluminio uma QUantidade especifica de certos eletrólitos, mais usualmente

certos ácidos, devem ser introduzidos na solução manlida em temperatur4l acim4l de
aooc (61).

Os seguintes reQUisitos (61) parecem ser importantes n4l escolha

dos ácidos a serem utilizados na peptização do sol de ah .•.•.•ina:

1) O ânion dos ácidos não deve formar complexos com es ions de aluminio. Isto se

deve aO fato de QUe os complexos de aluminio imPossibilitam a formação das

ligações alumlnio-siÚcio na preparação do gel de mulitai

2> O ácido deve ser suficientemente forte para produzir o efeito de C4lrga

necessário em QUantidades relativamente pequenas em relação à concentrayio de
monohidróxido de alumlnio. Em outras palavras, a QUantidade de ácido não deve ser

sv-ande o suficiente para prevenir a formação de ligações continuas entre o
alurnlnio e o sillcio através de um oxigênio ou hidroxila.

Os ânions dos ácidos minerais mais indicados são N03- e Cl-; os

ânions F'- e SO~2 não são indicados por formarem complexos com o lon Al+:a. Entre
es ácidos orgânicos os mais indicados são o ácidc· acético e o tricloroacético (61).
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A au.ntldade cH .1.tr611to MeCH.arla ~ra ~vr a DttOt1zaçio

numa di~p@r'~io coloidal d@monohidr6xido d@alumimo é determinada em função da

raz!o molar ácido/monohidroxlOo de alumlnío e não p@lovalor do DHdo 501; a razão

molar minima necessiria @ de 0,03 (Yoldas (61) Nesta~ Condições, a Dectizaçio

le':a dIas, mas, este cerlodo cede ~er reduzido aUl'/'lenlando-~e a Quantidade de

ácidO Contudo. ~ naturen do 9f!1 resultante ÍI muito ~fet~d. D8la auanl1dade c;.

áCIdOoresente

A fIgura 3.15 mostra o .-feito da natur-eza do ácido • da razio

molar ácido/~lcóxido sobrl! o volume de gelificaçio do sol de alumina creDar~do

pelo metodo de Ycldas As c!ract~lstlcas do gel obtldo (monol1tlcldade e

transoarênClal depende dos dlfer~te! valc-res da razão molar áCldolrnonof'lldróxido

o decréscimo miclal do volume de gel1ficaçio (volume final do sol

aoos a geliflcação) (f!gura 315! e ca'.Jsado cela redução da reoulsio eletrost~tica

~~t'"'e 05 c=-16.:.de5 de mcnohldróxid':::de aluminio, OU!!permlt!! uma aproXImação maIor

entre a5 parUcula5 durante a gel1f'icação Esta r!!do.J9ãoé promovida pela adsorção
dos ânions d-~ ácido pelas mi5c~las positivas das part1cula: cololdais do :01 de

~lumlnio OU!!se d!!slocam para um !!stado mais neutro (18). O crescimento do volume

de gelificação observado para uma razio molar acima de 0,07 é devido ao .faito
eletrolitico de r!!versão de carga das partlcula5 coloidai5 de monohidróxido de

~lumlnio ouando um excesso de ânions sio adsorvidos de -Forma; a reoul5ão

eletrostática aumenta e durante a gelif'icação a aproxImação entre as partículas é
peQuena (18).

Embora os ácido: orgânico:, tal como o ácido acético, reduzam o

volume de gelif'icação (figura 315>, nio ocorre um aumento da volume not.ável para
uma razão molar suoerior a 0,07. Este comoortamento é exolicado levando-se em

conta Que est.es ácidos são eletrólitos fracos e não conseguem promover uma

reversão de carga suficiente nas part!culas coloidais de modo a promover uma

grande repulsio .let.rost.át.ica (18).

Yoldas (61) observou QUe durant.e a oeotizaç:ão ocorrem ~nç:as na

forma e no tamanho das particulas do 501 de alumlnio. Estas mudanças dependem
também do t.ioo de ácido utilizado. A tabela 3.11 apresent.a o int.ervalo de t.amanho

da5 cartlcula: coloidais em funçã() da razão molar ácid()/alcóxido Q'Jando o ácido

HeI é usado para peptiza,?ão.
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Figur. 3.J5 - E'eito da 00fK*.·~ e n.wtur.~ do
aJMrólito sobre o vow.. • _Uf""'~ eM •• sol.
~ina ~iIldO •• 10 Mtodo de Yo1d.as . As reg"
M:hur~ indw.. os intw'v.ws de ruJo IÍIOlr
áci.do/hidróxido onde alu.ina MOnOlÍüca pode ser obtida

QUando ácidos .inor9inioos (A) ou organ.ioos são

utiliz.dos ".,..•• peptiz~ do sÍS'teAil IR",. 18}.

Tabela 3.11- Eleito da Concentração de Ácido sobre o TaIRaI'Iho de Par
tícula do Sol de AIu.lnio IRei. 611.

Razão Molar Intervalo de Tamanho

Ácido/ Alcóxido 0,020

•• ~-350 Âr~a
O,O~

Rf 50-~ Aredonda

0.D70
•• 100-200 Â de largura,400-~ Â COlTlPl'"imanto

0.140

•• 100-200 ÂeM lar9'l'a.100-1000 Â COIfC)riment.o

0,21

"'" 100-200 Âde lar9U""a,100-1000 Â COIfC)riment.o

A QUantidade de ácido (ou elet.rólito> utilizada na P41Qtização também

influência na rnor"fologia de POl"OS do gel de alumina N!5Ultante. O volume poroso

passa POr" um máximo de 0.43 em=-. 9-1 (6~1. do voll.Ae) QUando a razão molar

ácido/monohidróxido está -.n torno de 0,07. enQUant.o QUe a área superl'icial BET
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decresce de 220 para 160 m2.i-1 QUando o conteÚdo de ácido a~enta. A

distribuiçio dos tamanhos de poro • mais estreita para a concent.ração de ácido
i9Ual a 0,Q7moI(18)

Estes ~lt.ados most.ram ~ a razão molar ácido/monohidróxido

igual a 0,Q7 é a ideal para a preoara~ão do sol de aluminio, pais ~a maior

concent.ração de A1203 é obtida <20~~em peso), o t.amanhodas partlculas do sol tem

uma variação menor de t.amanhoQUeresulta em um sol homogên4!oe a dislr ibui9ão
do tamamo de pOrOS • mais estrlita.

o Sol de Mulita

A preoaraç:ão do sol de mulita Í! feita pela intro<*Jçio do alcóxido
de silicio <TEOS)no sol coloidal de alumínio preparado com razão molar

água/alcóxido de alumínio igual a 100 e t.emperatura de hidró!ise ) eooc e

peplizado comumarazão molar ácido/monohidróxido de alumínio igual a 0,07 (60)

A homogeneizaç:ão da mistura apresenta dificuldades, devido a

imiscibilidade do alcóxido de sillcio em água e o curt.o t.emoode ielificação do sol
de mulit... A imiscibilidade do TEOS-.n água podtI ser resolvida coma introdução de
álcool <.t.anoU como solVWlt.. nMÍtuo. Para reduzir a quantidade de álcool
necessária o sol de alunlnio deve ser inicialment.e concent.rado <40> e a maior

concent.raç:io do sol de al~na é obt.ida com a razão ácido/monohidr'óxidoigual a
0,07 <ent.re15 e Zo-;, em peso eQUivalentede Al203) (8).

Na polimerização, os gruPOS hidroxila dos colóides de AIO<OH)
reagem com o Si<OR).,criando grupos Si-O QUimicamenteligados ao redor e entre

os coloides de alumina <eauaçio 3.5) (40).

<3.5)

Géis transparent •• sio obtidos apÓs a secagem. Emboraa formaçio
de ligações QUÍmicasocorra entre o alurnlnio e o silício, a homogeneidade é
limit.ada pelo t.amanho dos colóides <10 a 30 nm). Neste caso, os contornos dos
grãos formados são ricos em shica <40>.

Quando o material formado é submetido a uma análise tÍtrmica

diferencial não há OCOI' rência do piCOexoténnico a 9SOoC. Para t.emper-aturas acima

de 1~oC a fase mulita já pede ser detectada por difração de raio-x (40).

3.4.3b - HIit.odo •• Hi.cróUse L8'It.a

Umadas soluções geralmente adotadas para reduzir as diferenças
de r.atividade entre os alcóxidos QUe fonnam uma composição binária e Dara

evit.ar a precipitação de hidróxidos é realizar uma hidrólise muito lent.a.
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introduzindo-s. a água de hidrólise de uma maneira cont.rolada no sist.arq. Ist.o •

feito na maioria das •...••zes ut.ilizando a umidadedo ar ambient.e(40, ~9).

Um est.udo comoar.tive e bast.ant.e elucidativo das reayõ.s de

hidr'ólise-condensação através da t.écnica de ressonÂncia magnética nuclear do Si"
em sist.emas de .lHca e de sllica-alunina (razão molar 1:1) foi realizado por

Pouxviel e Boilot (62) A evolução das reações de polimerização no sist.ema sllica
alurrunaocorre como• seguir:

Si (~). + (QH)-AI - -+ (~),Si -O -Al- + ROH (36)

Este ,...ação reQUer a presença de gruPOS -Al-(QH) QUeresultam da
hidrólise do alcóxidc de aluminio coma umidadeambiente. Alémdisto, cada átomo de

siÜcio fica conectadc ao menos com um átomo de aluminio através de um oxigênio

pont.eante. Desta forma, a desaceleração da hidrólise reduz a discrepância entre
a reatividade dos alcóxidos e conseauentemente melhora a homogeneidade do
sistema (62).

Este t.ipo de preparação lava à formaçio de un gel altament.e
polimérico apraent.&ndo em uma ATO,un único piCOexot.ínnico a •...•98fJ0C. A mulit..

é formada diretamente do gel amorfo (figura 3.10). A micro.strutura do material

sinterizado apresent.a grãos globulares e ausência de fase liQUida (figura 3.13)
(40).

3.4.3.c - QJtros l'1Í!t.odDs

Mét.odosint.ermediários ent.re a hidrólise total e a hidrólise lent.a

foram t.ambémest.udados. A hidrólise parcial do TEOScom posterior introduçio do
alcóxido de alumlnio não evit.a a reação de autocondensação dos grt..pJS
(-Si-O-Si-) e não permit.e ligar t.odos 05 átomos ~ süleio a át.omosde alúmlnio

.<27, :59, 62). Um outro ""todo ti o da formação de uma soluçio polimérica prttparada
a partir de uma mist.Lra de uma solução alcóolica de alcóxido de alumlnio
hidrolizada com uma razio molar água/alcóxido no intervalo de 0,5 a 1 e alcóxido

de sillcio (parcialmente hicrolisado ou não); após a polimerização inicial um
exc.sso de água pOde s•.. introduzido para produzir a gelificaçio do sistema sem
QUeocorra a precipitação de hidróxido de alumlnio (8, 40>.Est.a solução alcóolica
polimérica precursora pode ser utilizada t.anto para a preparaçio de filmes finos
onde a hidrólise final OCON't!em estado sólido como para a preparação de l.Mn pÓ
fino através do cont.role do pH da água para a hidró}ise final (8).
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3.5 - ~~ iedadlIs da t'Uila

o uso de mulita em ~ratários, cerâmicas avançadas, cerâmicas
estruturais e eletrônicas se deve, Drincipalmente, • pOssibilidade de se pt""eOarar

mulita de &l~ pureZA & p&rUr de mat.eri&is bar&t.os e ás not.áveis Pf"OQri.ciades

~ se pode conseguir atra~s do processamento Ct!r"âmico @ QUeima. Quando

comcarada a outras cerâmicas, a mulita exibe urna alta capacidade refrat.ária, alt.a

t.emoerAlIra de fU5io, baixa ~xa de deformação, baixa expansão e condutlvidade
t.érmica, boa estabilidade QUlmicae térmica, e boa dureza @ rigideZ (31).

Alguns dados sobre as características citadas acima são dadas

abalXO para mulila com alta densidade (31)'

- d@nsidade teórica: 3,16 - 3,22 g.cm-3,

- si!:tema cr i!:t ali no: ortorrômbi CC'

- ponto de fusão: 1850oC,

- dureza na escala Mohs: 7,5,

- módulo de Young, E : 230 GPa.

- coeficient.e linear de expansão t.érmica <normal e paralelo ao eixo c):' 4,~x10-~C-l

e 5,7x10-cC-1, respect.ivamente,

- méd.Jlo de rigideZ : ~,6 CT.~C) e 27,6 GPa CT. ll00oC), respectivamente.

- deformação a 8300 kPa e 1100oC: 10,2 m.h-1.

Outros valores de int.eres!:e podem ser obtidos na referÊncia 31.

A simet.ria ort.orrômbica da est.rut.ura at.ômica sublinha uma das

caracterlsticas frequentes da mulita: o hábito acicular ("neddle-like habit") dentro

do int.ervalo de composição 3:2 e 2:1 com urn crescimento da microestrutura em
forma de agulha ao longo do eixo c. Est.e hábit.o não parece estar relacionado com

a composição, mas ao invés disso parece ser uma função do modo de preparação.

O hábito acicular aparentemente requer a presença de fase ÜQUida e um
resfriamento moderadamente rápido enquanto Que a ausência de fase ÜQUida

durante a sint.erização leva à formação de morfologia globular (lIch,",,*=,morfology")
(30).
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CAPÍTUUJ ••

Este caoItulo apresent.a c novo método de oreoaraçic di! gelS
ool1merlcos de mul1ta a oartlr de uma mistura de alcoxldos desenvolvido neste

trabalho A necessldade da adição de acetllacelona e da utll1zaçio do mélodo de

hldrollse lenla durante a preoaração são dlscubda. tamb4im F'malmente. sio

aoresentadas as t.ecnlcas exoerunentals utllizadas para caracterlzaçio dos 9éis e

dos coroos de mulita oreoarados a oartlr da prensa94!m do 00 Obtldo cela moagem

destes gélS A influênCla da ce:.ncentração do solvente e do tratamento termlco
sobre os 9@lS são estudadas através das técnlcas de ~rea suoerflclal SET e

densldade da matriz As t.écnlcas de difraçio de ralO-X e esoectroscOOla de

lnfra· •.·ermelhe· sãe. utllizadas para estudar a influência da concentraç:ão de

acetilacetona na ereoaração do sol e a el./oluç:ão das fases cristalográflCas oara
os dll./ersos trat.i.mentos térmlCOs As t.ecnicas de análise térmlca diferencial e a

termogral./lmetria são utillzadas oara determinar as temoeratUt"'as tioicas de

eliminação de hidroxilas e compostos orgânicos e transformações de fase e as

resoectivas perdas de massa OUrante as diversas transformações. As

caracterizações do diâmetro médio, da distribuição do tamanho de particulas e da
densidade do DÓ de mulit.a são feitas atravÍls das técnicas de sedigrafia e

oicnometria Os coroos de mulit•• sinterizados são estudados ••trAvés de

migrografias eletr~icas de varredura

4.1 - Hét.odo de Preparayio

O método consiste nA preoaração de uma solução contendo

isoP1"'ooanol P A (501vente, Herk), alcóxido de 5i11cio. (SHOC2H,).,tetraetoxisilano,

TEOS,F'luka), alcóxido de alumínio, (Al<o"CC•Hg)31 sec-butóxido de alumínio, Herld e

acetilacetona (CsH!02' F'luka) homogeneizAdAsob agitação vigorosa. A Água.oara. a
hidrólise • obtida da umidade ambiente <método da hidrólise lenta). Para tanto, o

sol é introduzido em uma câmara fechada onde a umidade relativa é mantida em

torno de 74-80"~ através de uma solução suoersaturada de SAlitre <cuja comoosição

majorit~ria • K(03) • atmosfera saturada de iscorcoanol (Para evitar a

concentraçio do sol). A gelificAçio ocorre a temperatura ambiente. Nenhum
eletrólito li introduzido no sol. A figura 4.1 apresanta o diagrama em blocos do

método de oreoara9io desen-.....olvido.

Como a concerltração de alcóxido de alumlnio na comoosição do sol

de mulita é maior aue a concentração do precursor de 5illcio e 5Ua hidróli5e

acontece facilmente. mesmo na presença de umidade ambient.e. a probabilidade de

se formar aglomerAdos com ligações extensivas do tioo ( ..-Q-AI-O-Al- .. ·) é maior
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QUe~ probabilidade de ocorrer as li9AyÕttsdesej~das (···-Q-AI-Q-Si-···) para a

obtenção de l.6nmaterial homogêneo.Emnosso oaso, o controle da taxa de hidrólise

é falto pel~ introdução de acetilacetona (CsH.Oz)na solução alcoólic~
Debsikd~r (63) encontrou QUe ao se trab~lh~r com sac-butóxido de

ahmÜnio cara preparar uma composição esteouiométrica com outro alcóxido , é
necessário est.abil1zar o alcóxido de alumlnio usando um composto, chamado

acetilacetona. QUe reage tautomericamente cara formar um auelato de aluminio

solúvel (C4H702-Al<OC4~)2)'Ele observou t.~mbémQUe as condiy5es de reayão para a

formação do complexode alumInio são crIticas. Se as condições de reação não são
controladas adeQuadamente.umpr"ttCipipitadopode ser formado.

o ~eito da acetilacetona (63) é mostrado a se9Uir:

<S.1>

Quando o fator I:J ÍI gr~nde. ~ formayio de acetilacetonato de
alumínio <Al(C5~02)3(64), aue preCipita em umasolução alcóo!ica. Por outro lado, se
o fator I:J é DeQUenO,o controle sobre a t'Udró1ise do AÍcóxidode alumínio não é
eficiente e uma camada suPef"'fical branca Í! formada sobre o gel transoarente de
mulita.

A influência da concentrayão de sol vente (isoprepanol) e da
auantidade de acetilacetona na preparaçio do sol foram estudadas em fl.llÇão das
razões molares R e r, rescecliv~mente, definidas a seguir:

R ,. número de moles de isoprepanol
número de ·molestotãl dos ~lcóxidos preClrsores

r = número de moles de acetilacetona.
número de moles de alcóxido de alumínio

(4.1)

(4.2)

As razões R e r sio tomadas como ideais na preparayio de géis
para os demais estudos são S e 0.25, respectivamente (ver § S.1.1 e 'S.1.2).

A influência da área de contato sol/umidade ambiente na formayão
do gel de mulita tambÍ!mfoi estudada. Comosrá demonstrado posteriorrnenla. este
parâmetro não influencia de maneira drástica a homogeneidadedo material obtido.

\ SERViÇO DE ZIBLiOTECA [ lt'HORMAÇAO - IFosel
, r! S !C"A\
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min

min

SSh

min

ÁlcoolIsoprociÜco Alcótido de silicio

(R)

Si(OC2Hs>.

Agit~çio DOr 30Acetilacetona

(r)

Agitação por 30Alcóxido de Aluminio

AHoRcc.Hg)3

,

Agitação por" 30

Sol

Tranparent.e

pH-l1

Gelific~çio porI Hanutençio em Ambiente com Umid~deRelativa entre

74 e 80% ,

Secagem a T • 6QoC

Figura 4.1 - Diagr•••••• bloco do Htodo de

prepar..çio por hidróllse ~. As r.zões R e r são
i9Wlis • ~ e 0,25, respect.ial~.
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Após a introdução do .!Solna câmara com umidaàf! cont.rolada, OCON'~

a ~li f ica'Yão do mesmo O t.emoo consumido fWSn Df"'ocesso • def lOminado t.emoo de

gelificatyão e deoende das razões molares R e r, do voll.D8 do .01 • da

t.emoer-at.lTa Para um gel Dadrio <74% em peso de Al203, R • 5. r. 0.25) em

t.emperatlTa entre 20 ~ 25°C. é da Of"'demde 5~ horas. A definição teórica de tempo

de 9t!1iflcaç'ão é apresentada no aoêndlce 2; no ent.anto, durante nosso trabalho

exoeriment.al. o t..moo de 941lificatyio foi t.omado como o t.empo necessÁrio Dara ave

o sol NO fluisse QUando o recioient.e da solução fosse t.ombado.

APós • galificatyio, r •• liza-s •••• C.9tKfl dos géis de maneira lent..,

a 6(10C, 05 xero9éis obtidos são transearent.es <ou t.ranslúcidos QUando a

QUantidade de solvente é aumentada) mas não são m0n0llticos.

O!: compostos orgânicos dos géi5 são retirado5 via tratamento

t.érmico a 500°C durant.e 17 horas <f!"'lmédia) em atmosfera ambient.e. Os géis obtidos

são amorfos A taxa de aquecimento l.;/t.ilizada é pequena <± 3°C min-1) para evit.ar a

carbonlzaç::ào do matenal O gel resultante é chamado de "gel ouro".
A mulit.a crist.alina é obtida a ~rt.ir de um trat.amento térmico em

atmosfera ambiente a temperaturas suPef'"'iores a 980°C sobre o "gel puro". A taxa

de aQUeciment.ocontinua sendo - 3°C min-1.

Como a obtenção de géis de mulita m0n0llticos, não foi atingida,
~---- cerâmicos foram obtidos pela DN!t'l.!5agemuniaxial e isostática do DÓ de

mulita obtido através moagem do "981 puro" em moinho rot.&t.ório utilizando

inicialment.o um jarro de policropileno e posteriorment.e jaN"O de alumina com

oeQ~nas bolas de alumina. A sinterizatyão dest.es corPOS foi feita t.ambém com
taxas de aauecimento de - 3°C min-1 em atmosfera ambiente, com tempos de

tratamento t.érmico variados.

42 - Técnicas de Caract..rizacão

42.1 - Áreà 5t.Q!rlicial BET e Por'05iJnet.ria Gasosa

Area Superf' leial BET

A malhor maneira de det.erminar a ár •• suoerf icial t.oW de

materiais oor05OS li! através da técnica de .dsortyão gasosa, QUeocorre facilmente
QUandoum suoerf lcie sólida é exPosta a um vapor (6~).

Basicamente, .s técnicas de .dsorç:ão de gás envolvem a

det..,...mina'Yão da QUantidade de gás necesúria par. formar uma camada
monomolecular na superflcie a ser medida. O número de moléculas necessário Dara

formar esta camada é calculado at.ravés do volume de 9ás VIII reauerido Dara formar
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a camada; como a área cr ocupada por cada molécula • cort'lec:ida (ou pode ser

atinHlda), a área suo.rficial do mat.erial est.udado • det.erminada pOr';

V. cr N
H (4.3)

onde N é o ~o de Avogrado e H o volumemolecular do gás actsorvido (66).

Invariavelmente, a Quantidade de gás adsorvido depende da

t.emoerat.ura absolut.a T. da pressão do gás P, e do pOt.encial de int.eraç:ão ent.re o
vapor e a SuPerflcie sólida. Port.anto, para l.6napressão de eQuillbrio runa dada

temoeratura. o oeso (ou volume)de gás adsorvido pOr'unidade de massa do sólido é
dado cor"

W = F(P, T. E) (44)

Usualmente. a QUantidade de gás adsorvido é medida a t.emoeratura

constant.e e a eouação 4.4 se reduz a:

W = (P, E) (4.5>

Umgráfico de Wversus P, em um&t.emoerat.ura constant.e, • chamado

de isot.erma de tldsorção para uma int..,..fac. vaoor-sólido particular (~).
Exist.em diversos t.rtlt.tlment.ost.eóricos para o cálculo da área

superficial at.ravés de adsorção gasosa ent.re os QUaisos mais import.ant.es são os
t.rat.ament.osde Langmuire BET<nomeoriginado das iniciais dos aut.ores da teoria:
Brunauer, Emmet.te Teller> (65 - 67>.

A t.eoria de BET • ut.ilizada na mtlioria das medidas de área

superficitll devido tlO seu fácil uso. sua definição e sua habi1~.dadede acomodar
cada um dos cinco t.ipos de isot.ermas posslveis (6~>. Nest.a t.eoria, assume-se como

conceit.o básico QUe as forças at.rat.ivas na condensação de vaoor-es sio tlS
reSpOnsáveis pela energia de ligação na adsorção de mult.icamadas. Utilizanc:b-se
dest.e conceito. Brunauer, Emmet.t.e Teller chegaram. seguint.e expressão que é uma

ext.ensão dtl eQUaçãode Langmuir (66):

P __ 1_ + (C-i> P
Vi<Ps - P) - V.C (V. C> ~

<4.6>

onde V. é o volume de gás tldsorvido à pressão P, V". o voll.Mneadsorvido QUando

uma suoer-flcie int.eira é recoberta por uma.camada molecular, Ps é a pressão de

sat.uração do gás adsorvat.o e C é umaconstant.e dada por:
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(4.7>

onde E1 • o calor de adsorção da primeira camada adsorvida. Ez • o calor de

liauefação do 9ás. R a constante dos 9ases e T a temoeratura absoluta

Experimental~te, a ad5.orção de nitrogênio a t~atura de

nitrogênio lÍQUldo é usualmente utilizada na obtenção das isotermas de adsorção

(figura 4.2 aJ em materiais com áreas SuPeriores a ~ m2 9-1 (67).

As medidas de área suoerficial BET (e Porosimetria Gasosa)

realJ.zada!: nest.e trabalho foram felt.as num ~ipament.o Accusorb 2100E da

Micromeritics Para o orocedimento exoeriment.al, oróorio desse eauipament.o. a

eQuação QUe relaciona o volume de gás adsorvido, Va,
int.roduzido é dada DOr (66).

com as pressões de 9ás

(Vs Vi) Vs 2 .-.2}
- - + - (P2 - Pe) - - (l <P - r-=) ,(4.8)

Ts Ti Ts 2 •

onde Vs, Vi são, respectivamente, o volune livre sobre a amostra ~tro do tubo de

suporte da mesma (vol\..lnemorto) e o volume da Ub.Jlação de int •.. cOf'lttCÇãoos QUais

estão às reSDectivas temperaturas Ts e Tji, IX é una constante de correção para o
comportament.o não ideal do gás em baixas temperaturas e ( para o nitrogênio vale

6.6 x 10-~ mmHg)e Wsé a massa da amostra.

A substituição dos valores eXper"Unentais de várias adições de gás

consecutivas (pares P1 e Pz) na eQUação 4.8 resulta em uma série de valores de Va

para as várias pressões finais Pz· Um gráfico de Va/Wscontra Pa/Ps, Ps sendo a

pressão de saturação determinada pela temperatura da amostra durante a medida,

fornece uma isoterma de adsorção.

Construindo-se um gráfico de PalV<Ps - Pa) Na L VaMs) versus

Pz/Ps (chamada de transformada BET, figura 4.2.b) na região li':lttar de pressão

relat.iva dos resultados eXPerimen~ais (Pz/Ps ."tre 0,D5 e O,~), a área sl.JP4lf"'ficial
especifica da amostra S" (em m2 g-l) é calculada, usando a área ocupada por uma

lrÜca molécula de gás adsorvido (S), através da eQUação 4.9 (66):

S X 10-20x 6~ X 1023&.----------------------
22,414 X 103 x <intersecção + inclin~ção)

(4.9>

onde os fatores numéricos são o número de Avogrado (6,023 x 1023) e o volume

molar do gás <22,414x 103 ml) e os valores "int.ersecção" e "inclinação" são obtidos

do 9r'áfico da transformada SET ( veja exemolo na figura 4.1 b) Quando o
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nltr09ênio é usado como gás adsorvent.e em t.emperat.ura de nit.ro~nio liauido

(TAs 77 K),S = 16.2 A, a equação ".9 se reduz a:

(410)

Como alguns dos valores da eouação 48 são fixos. um programa
computaclonal em linguagem Fertran para o VAX6420 fOl desenvolvldo para o

cálculo da área especifica a partir do conjuto de pares experimentais <Pi• P2~ e da
massa da amostra.

Tamanho de Poro, Volume de Poro e Distribuição do Tamanho de Poros

Quando se deseJa conhecer soment.e o volume de poros do mat.eriãl.

é suficiente determinar o volume de gás total adsorvido para uma pressão de

eouil1brio de adsorção próxima a pressão de saturaçio do gás. Neste ponto a
menos Que os poros sejam muit.o grandes o volume total de poro está oreenchido
com o gás. Assim, o volume de poro • essencialmente igual ao volume de g.s
adsorvido QUandose considera QUea auantidade de gás adsorvido na suoerflcie
externa do mat.eria lê peQUenacomparada à ~ntidade total de gas adsorvido (67).

Quando se deseja a curva de dist.ribuição dos tamanhos de poro.
use-se a curva de desorção da isot.erma de material (figura 4.2.a) porQUe na
maioria dos casos o eQuilibrio t.ermodinâmicoé maior nest.e ramo da isot.erma (67).

O ramo de deserção pode ser obtido apÓs a curva de absorção complet.a ter sido
determinada decrescendo a pressão e medindo a QUantidadede gás removida e a
pressão de eQUiÚbrioresultant.e (671.

Quando a pressão do adsorvent.e é reduzida a partir do ponto de

saturação. as moléculas do gás dent.ro dos capilares se condensam e sua desorção
obedece a eQUaçiode Kelvin (65, 67):

p
ln ~ = _ 2crV C05&s rRT

(4.11>

onde Pa ê a pressão de eQUiÚbriode desorção medida, Ps a pressão de sat.uração
do gás, cr a t.ensão SUPerficial e V o volumemolar do gás condensado adsorvido, e o
ângulo de cont.at.oent.re o liQUidoe as paredes do sólido, r o raio de curvat.ura do

menisco. R a const.ant.e dos gases e T a temperatura absolut.a. Assumindo poros
cilíndricos e o ângulo de contato. e = 0, r pode ser considerado igual ao raio de

poro (67), SuPOndoQUe~ra um ponto QualQUerda isot.erma de deserção, todos os
ooros de raio menor QUe r calcl.Jladopela eouação 4.11 estão preenchidos como
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vapor condensado. é pOssivel obter a curva de distribuição de volume de poros com

raio menor QUe r versus r. A drivada desta curva resulh na distribuiçÃo de

t.amanho de DOrOS,e a part.ir dest.a curva é possivel determinar o raio médio 05

pOrOS de um matArial (67).

O pt"'OCedirnentomaterMlico utilizado nos cálculos deste t.rabalho

QU@se baseia ~sencialmente no método de Wheeler (67), usando nitrogênio como

adsorvente. é salisfatório para medidas de poros cujos raios estão no intervalo de

20 a 300 A. A limitação do uso de isotermas de nitrogênio para POf"'OScom raios

inferiores a 20 A é devido à variação da densidade e da tensão superficial deste
adsorvato para capilaridades muito peQUe1"'\asMedidas de tamanhos de poro maleres

QUe 300 A com nitrogênio são l.1mltadas pela rápida variação nos raios dos

meniscos com pressÕEs próximas da oressão de saturação (67:'

Um programa comoutacional em linguagem Fort.ran para o 'VAX6420

foi desenvolvid·:) para o cálculo do vohJfT\ede poros e dist.ribuição do tamanho de
pOros de nossas amostras

422 - CaractM-ização por Difração de Raio-X

Os padrões de difração de raio-x de pó foram obtidos com um

dif'ratômetro automático Rigalcu Rotaflex RU 2008 usando radiação CuKa O\=1,~405 A)

monocromada com filtro de niQuel.

42.3 - Análise QUÍmicaComoosicional do Gel de t-tJlit.a Sint.erizado

O procedimento experimental desta análise Quimica foi o seguinte:

uma mistura de gel em PÓ e tetraborato de lltio <Li28407), numa razão em peso

aproximada de 1/5, resPectivamente, foi fl.lldida ~ cadinho de platina

incandescente (temperat.ura acima de 900°C). O fundido é int.roduzido em solução a

QUente de HeI onde há formação de um precipitado branco (ácido sillcico). Esta

solução é filtrada e do precipitado relido no filtro é determinada a QUantidade de
sl1ica e através do filtrado é determinada a QUantidade de alumina através de

titulação com EDTA(substância Quelante).

A principal função do tetraborat.o de lltio <Li2B407) na mistura
inicial de pós Í! abrir a estrutura cristalina do material, ou seja, este composto

aulmico Quebra as ligações QUÍmicas entre os lons com a finalidade de t.ornar
est.es ions solúveis, já QUe a alumina e a sllica são insolúveis em água, e desta

maneira facilitar suas QUantificaç5es Como há excesso de Li2B407 na mistura

inicial de pÓ para análise há formação de tetraborato de aluml.nio e t.etraborat.o de

silicio. Est.es boratos são solúveis em soluções aQuosas ácidas.

Na titulação do filtrado o EDTA <ácido edético, C10H1EN20e)reage
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com os ions Al+a en DQrCent.agensesteauiométricas formando \.n QUelat.o.Comoa

molaridade da soluyio de EDTAÍI conhecida, no pont.o de viragMn da lit.u1.çio

<mudançade cor do indicador), o rúner'o de moles de EDTApode ser det.erminado e
at.ravés deste o l'Únt!r'ode moles do lon Al+3.

A det.erminação do r'Únero de moles do íon Si+4 é feit.a através da
pesagem do precicit..do c.lcinado (mét.odogravimÍltrico).

Est. análise foi ,....Uzad. sob a coordenação da Prof •. Or•. Ana
Cândida Mart.ins Rodrigues no Laborat.ório de Análises Qulmicas do Depart.amentode

Engenh.ria dos Materi.is da Universidade Fedllral·de São Carlos

42.4 - Aná1is:eTérnüca DifE!lrSlCW • T~ ..,."..vi..tra dos Géis de Hullt..a

Amostras de gel de mulit.a em pó (preparadas pelo método de

hidrólise lenta) foram obtidas 4 curvas DTA e 1 termogravimétrica É

importante dizer QUe as mulitas analisadas foram preparadas em periodos

diferentes IMS st)b condições .xcer~t.ais similares. Est~ diferentes lotes
serão designados como 1, 2 e 3 seguindo \.na escala crescente da data de

preparação <agosto de 1988, dezembro de 1989. IMryo de 1990). Em ~s •.3
análises as taxas de- aQUecimentos foram iguais a 10°C 1M'h-1 e a at.mosfera
ambiente.

A análift da amostra 1 foi feita no Departament.o de Qulmica

AnaIltica do Instit.uto de Química - lJNESPAraraQUara sob a coordenação do Prof.
Or. MassAo lonAshiro. A Análise da amost.rA 2 foi r •• lizAdA no LAborAt.óriode

Termoanálise da Fundação Cent.ro Tecnológico de Minas Gerais (CETEC- Belo
Horizont.e) sob a coordenação de José Eustáauio da SilVAe MAriALúcia Mendes,
enauant.o QUeas Análises dA amoSt.rA3 (DTA e TO>forAm r.alizadas no Argor'W)e

N.tional Labor.t.ory <Argonnll,11 USA>sob Acoordenação do Or. U. Bal.chandran.

Análises de EDXparA det.erminação de composição • homogeneidade
do gel curo • dos corcos sint.erizAdos foram realizoadas nos lAborAtórios da CArl
Zeiss <Alemtanha). no Arizona MAt..,..i.ls L.borAt.ory. Anilises de microscooia

elet.rônica de varredura para a observação da miOt"'Oestrutura de cor'PQS
sinterizados a 14~ e l:550oC por :5,:5 horas foram realizadas no MatE!rials

Research Laboroat.~ da Universidade de lllinois, Urbana.

As prePAr.ções das amostr.s foram as seguintes: O 981 submetido •
análise de EDXfoi tratado a ~oC/17 h e sobre ele foi depositado um filme de

ouro.
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Os coroes sint.erizados fortlm pOlidos com pasta de dlamant.e at.é a

obtenção de um oolimento óotico • at.tlcados t.érmicamente Ptlrtl tl revelação dos

gr-ão~. ou seja, t.rat.ados a cerca de ~oC abaixo de sua~ t.emperat.uras de

sinterização durante 30 minutos Aoós o ataQUe térmlco, um filme de carbono foi
deoosit.ado sobre a amost.ra.

42.6 - Análise do Tamathl de partlculas do Pó de t"Ailit.a

A distribuição do tamarJ,o de particu13 e t.amanho médlo de

parl1cula foram determinados pela técnica de sedimentação das partículas onde a
contagem é feHa por raio-x, utilizando um sedígrafo ~lcromeritiC5 SediGraph

5100

42.7 - Medidas de Densidade

Nest.e t.rabalho foram realizadas medidas de densidade da matriz

dos géis e densidade dos pÓs at.ravés do Picnômet.ro a hélio, Hicromeritics

Multivolume Modelo 1305.

A densidade aparent.e das pastilhas foi obtida det.f!N1'Iinando-se o

volume geométrico da amostra e a massa da mesma e tomando a densidade teórica da

mulita igual a 3,17 g cm-3.

42.7.8 - Densidade da Matriz (Teoria>

o Picnômet.ro Multivolume (Micr-omeritics, modelo 1305) é um

picnômetr-o de deslocament.o à gás, aue mede o volume de objet.os sólidos de forma

regular ou irregular, cós ou em pedaços. Umdiagrama simolificado do instrumento é
mostr-ado na figura 4.3.

Assume-se QUe ambos VCEU• e VEXP estão inicialmente à pressão

ambient.e Pa e à temperatura ambiente Ta, e QUe a válvula está fechada. Aplicando

no volume da célula (VCELL) uma pressão maior P1 temos

onde. VSAMP é o volume da amostra, nc é o número de mole~ do gás na câmar-a da
amost.ra e R a const.ant.e de gases
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Figura 4.3- Diagrama de Bloco S;.-"liF iCAdo do

Pi~ HultiYolume

<Rei'. 68>.

Oiicromeritics modelo 1305>

A eQuaçãopara 'JEXP é dada por

onde "E é O número de moles do gás no vol~ de expansão (VEXP)'

(4.13)

Quando a válvula é aberta, a pressão cairá para un valor

intermediário, P:z, e a eauação de equillbrio no sistema será:

(4.14)

Substituindo as equações <4.12) • (4.13) tml (4.14) tem-se apÓs
rearraniamenlo:

(4.15)

Ao invés de trabalhar com as pressões absolutas P 1 e P:z, pode-se
utilizar as pressões relativas P1 - Pa, P:z - Pa, já QUe Pa será sempre una

constante; a eauação 4.15 se torna:

V~xp
VSAt'P • VOELL - P (4.16)

u 1Procedimentos ~a õa1ibração .ão feitos para determinar VC!:LL e
Vup, • a pressio é medida por umt.ransdut.or de pressão padrão.

A densidade é defini<â como a massa por unidade de volume e

" SERViÇO DE BIBLIOTECA E INFORMAÇÃO - IFQSC-.-. - ..



,.• = W!~•.••• ma~5a t.otal - ma~5a do cadinho
"'SAMP V 5AI"P ..
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<<4.17)

onót DSAMII' •• densld.dt! d•• mostra, Ws..,...• m•••• da amostra e VSI»'P o vol\.6M da

amostra dt!terminado pelo Pl~tro

Os dNersos estudos foram efetuados utiliz.ndo -se p.stilhas

orQO~r~d~s com ~ mIsturA de KBr com DÓ do materi.Al A ser .st~do, na rAzio de

massa Igual • 50:1. Nestes est.udos foram utilizados dois aparelhos com

transformada de FourIer: EomemME 102 e Nicolel 5SXC.
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RESl.l. TADOS EXPERD-ENT AIS, DISCUSSÃo

E a:N:l...U5Ão

Este capitulo é dJvidido em duas cartes descrevendo os resultados

obtidos refer-enles aos géis de mulita e aaueles referentes aos coroes de mulita

crecarados com o có obtido pela moagemdo gel tratado a ~oC. As conclusões

obtidas a cart.ir dos resultados exceriment.ais t.ambémsio acresentadas.

~.1 - Os Géis de I"\Aita

~.1.1 - Q Efeito da Adição de Acet.ilacet.ona

A t.abela 5.1 apresenta os resultados aualit.at.ivos observados

dlrant.. a forma9io do ge1 pv-a diversos valores da razÃo molar r, com sóis

creparados comconcent.ração de isopropanol R=5.

Tab@!a5.1 - Obset"V~s QuUit.rtiv.u Dur.m. ••PreparilÇão do Gel
Versus •• RjlZão Molar r.

r Car~t.eri5t.icu

3

GrandePrecíPitaçio da Solução
1

Precipitaçio Médiada Solução
0,5

SemPrecicitação; Formação de um
Gel Transparent.e0,25

SemPrecipitação; Formação de um
0.1 Transparente0,125

Observação de umaCamada
Branca Sucarf'icial sobr"eoGel Transparent.O

Observação de umaLarga Camada
Branca Sucerficial sobre oGel TranãCH1rente

Comono int.ervalo de O,~• 0,25 da razão molar r , nio ocorre nem

crecíPitaçÃo nem a formação da ~mada branca sucerficial, o menor valor foi
escolhido comoo valor ideal para a crecaraçio dos géis para os demais est.udos.
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Um sol de mulita <R=~j) e um sol de alumina Ud~ntico ao sol de mulita

sem o TEOS) foram precipitados com excesso de acelllacetona (r > 1) • os mat.eriais

obtidos foram arHllisados por difraçio de raio-x e absOl"'çiode infravermelho. Os

esoectros para ambos os 9éis sio bastante semelhantes e auando comparados com

os padrões cl"'istalogriflco e de infrav&rmelho respectivos indicam Queo material

fOl"'madoé o esperado acetilacetonato de alurninio (64).

Identificação do HaterJ.al Formador da. Camada Branca SuperfJ.cial (r < 0,125)

Um sol de mul1t.a<R=S>foi preparado sem aceUlacet.ona e geliflcado

na: condições padrões. Após 2 horas de hidrólise dentre- da câmara com umidade
controlada, uma camada branca fina começa a se formar e sua espessura aument.a
progressivament.e até uma certa espessura QUe depende da irea de contacto
sol/atmosfera. Após o fim do crescimento desta camada. o sol restante levará um
tempo maior para gelificar QUeaquele obtido ~ndo acetilacetona • utilizada ~

preparação do sol, devido a dificulude da unidade ambiente atravessar esta

camada. Esta camada aQresenta rachadlras logo apÓs a sua formação.
Esta camada branca superficial foi separada do sol apÓs a sua

formação e a identificaçio do matarial QUe a constitui foi feita utilizando
difração de raio-x. Após uma secagem a BOoC o mat.erial foi submetido a dois
tratament.os t.érmicos, a 175°C por ~2 hora~ e a 1~oC durant.e B,~ horas. O

difrat.ograma do material tratado a 175°C indica QUeo mat.erial é amorfo enauanto
QUe para o tratamento a alta temperAtura só a fase mulita esta presente Estes

resultados sio aPN!sentados na figura 5.1.

Através destes resultados concluimos QUe a composição
esteouiométrica da camada branca superficial é a mesma do liIel de mulita. É

importante observar QUe provavelrMnte as inomogeneidades possam aumentar (e

ocorrer formayJo de alumi~ para tratamentos t••.•micos a altas temperaturas)
QUando..-naumidade relativa maior for usada durante a gelificayão, pois a taxa de
hidrólise dl.rante a formayão desta camada é muito rápida (veja § 3.6.3).

A parte inferiOl"' do 981 gelificado sem acetilac@t.onafoi tratado a
~,~ horas e, ent.ão, foi submetido a uma análise de raio-x. O

difratograma resultant@ apresenta a fase mulita comomajoritária, mas trayos de 4
alumi~ tambémestio presentes.

Assim sendo, a dificuldade de entrada de á9ua para a polimerizaçio
do sol restante após a formayão da camada branca superficial leva a
inomogeneidades.

Portanto, o uso de acetilacetona é importante para assegurar uma

boa hornogeneidadeno gel comoumtodo.



80

(f)
CL

U
~

o-
oH

"
•••••

5 20 40
28

60 80

Figurll 5.1 - Difratogramas parll os tratAmentos
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5.12 - Efeito da c:onc.nt.raçio de SolVWlta

A tabela 5.11 apresenta as caract.eriUcas de séis de mulit.a (r=O,~)

úmidos e secos prepArAdos;com diversas concentrações de isoprooanol. Também
sio acresent..dos nest.a t..1abe1ao tempo de gelificaçio (tg) • a porcent.agem de
retraçio de al9Uf1\ãsdas comoosições.

Tabela 5.Il Caracter-lticas dos Gé15 • Hulita Úmidos e Secos para Diversas

Concentr~s de SolYente (r-D,Z5).
R t, Caract.erlsücaCaracterl.stica%Ret.ração

Char~

doGel Úmido do Gel Secoaltlra~t.rovo1une
50

Z20.1 BrancoGe1Trans1ucenteao7298

25

300.1 Branco0.1 Trans1ucent.e656796

20

- Gel BrancoGel Translucente------

15

-- Ge1BrancoGe1Translucent.e------

10

44Ge1Trans1ucent.eGe1Translucent.e57----

5

55Gel TransoarenteGel Transparente I515891
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A reduçÃo do t.emoo de gelificaçÃo com o aument.o da razão molar R

(ou decréscimo da concent.raçio> observado li semelhant.e ao cOf'llC)Of"t.amentodos

géis de silica em função da concentração apresentado na literatura (69, 70)

A alt.a taxa de r.t.raçio apresent.ada pelos géis durant.e a secagem

lndica QUe o método de preparação utilizado leva a formação de gé!is pOuco rigldos

Este comport.ament.o .sta de Acordo com os lÓ01COS discutidos no § 2.5.2.2

A infltRncia da auantidade de solvent.e sobre a ár'e! sUDerficial

BET e sobre a densidade da matriz dos diversos géis de mulila secos e tratados a

500cC é ap"eserrt.ada na~ figuras 5.2 e ~.3, respectivament.e
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Fi.gura 52 - C~to da ~ superlilJw BE:T

tios ~i.s de mulita 5«>05 (o) e tratados a ~c ([)) em

'unção da QUantidade de solvente.
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...L

20

Razão

..1.

.w

Molar (R)
60

Fi.gura 5.3 - Com~nto da <»nsidade da .atriz <»

$léis de mulitas seoos (o) e tratados a 5~C (I]) ~1It

'unÇão da quantidade de solvente.

Os result.~dos indicam QUea área SI..II'::lerficialBET assim como a

densidade da matriz dos gel de mulita independe da razão molar R. A presença de
radicais orgânicos nos géis secos aumentama área superficial e reduzem a matriz
dos mesmos(figuras 5.2 e 5.3).

Os volumes de poros! obtidos pela isoterma de adsorç:ão-desorç:ão
de nitrogênio para géis de mulitas secos preparados com diferentes Quantidades

de solvente são apresentados na tabela 5.III e as curvas de distribuiç:ão de
tamanho de poros p~ra estes géis são apresentadas na figura 5.4.

T.-bela 5JIl - lIolulN. poro • 9éis • -.,lita secos para

diFerentes QU~s • solvent4t (por isoter-aas de N~.
Razão Molar RVol~ de Poros ( 10-2cm3g-;

5

18,0

25

49,6

50

34,4

10 volune de POrOS <cm3g-1) é considerado como sendo igual ao volume de
liQuido dentro dos capilares QUe é obtido multiplicando o volume tot.al de gás

adsorvido na ~mostra para a pressão relativa P2IPS ••.•1 pelo fator 0,001558 (67)
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Figura 5.4 - Curvas de distribuição do taINnho de

poros

para!léissecosdeMel1itaem'unçãoda

QUantidadede solvente, (a) R= 5, ([]) R == 25, t<») R-50.

É importante observar Que os raios médios obtidos através das

distribuições de tamanho de poros apresentadas na figura ~.4 estão próximos ao
limite inferior de precisão para a técnica utilizada (§ 4.2.1'>.

Os resultados indicam, principalmente, QUe os tamanhos dos poros

independentemente da concentração de solvente são muito peQUenos. Segundo

Scherer (71) a presença de poros tão peQuenos como os obtidos neste trabalho
aliado a baixa rigidez da matriz levam a formação de fraturas no material de
forma Quea obtenção de géis monollt.icos se torna diflcil.

5.1.3 - Inf~ da irea de Contacto Sol/At.mosfera

A influência da área de contacto entre o sol e a atmosfera de

t...midaderelat.iva sobre as características do material foram estudadas at.ravés da

área superficial BET (tabela ~.IV)e esoeclroscooia de infravermelho (figura ~.~)
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dos gélS secos de mulita Os sois padrões foram gelificados em recipientes com as

seguintes áreas 2,11. 11,70 e 48,40 cm2.

TabeLJ 5lY - Área SUfH!rli.cia1 BE:T em ,unção da área

de ~ sol/~era t1urMrt4f. geli'i~ (R=5

e ,..-0,25),

iv-ea de eom..cto Are. 5uJerf'icw BET
(aftt)

c.t g-l)
2,11

~7

11,70

627

48.40

604

(b)
L..M

- .< •::>-
<HUZ4Il(

l!a)
~

~Oti)I%l<

2600. 1900. 1200. 5Ot.

COMPRIMENTO DE ONDA (CM-I)

Figura 55 - ESJ)eCtros de inf',....,erlRelho para fiéis de
.ulibl geliFiciIdos COM diFerentes reas de contacto

sol/abaosf'era. (a) 21th..Ga.• ~... ' .~..~.. ' -"eIIJ. ~e{.cl·~. ""..a:'·;;,:·~·"·~"r~i~Q·~=c-,
. S~.~,,\'lCC" Dt:lffBLT7J' I t~ .. ',' :<"'-';~~~'."-r.'-'''-' <e;:<~" •••

I flSICA
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Os resultados aDl"'1t5~tados na tabela S.lV SlJ9ttI"'ttmQ\A a partir de

L.rn!l area de contato sollatmosfel"'a mlnima a area superficial SET indecende deste

oarâmetro

Os esD4tctros de infrav8I"'melho para as 3 amostras nio apresentam

diferenyas nativa1s e OOI"'tanto.nenhuma alterayio significativa •• observada nos

<;.IélS de mulita Quando se taltttl"'a tas ~reas de contacto

Com excessão do gel obtido cara a área de 2,11 cm2 os demais
-~

apresentaram o fenômeno de sinér1se

5.1.4 - ÍArea 5t..e:lerficial IET e Densidade da Matriz em FlIlÇão do Tratamento
Térmico

Neste estudo tomou-se uma amostra de 9E!1 seco de muHta oadrão e

esta foi submetlda a dl'versos tratamentos termICOS Para cada tratamento térmICO

foi medido o valor da area suoerficial SET e densidade da matrlZ deste gel Com

excessão do tratament o térmico a ~OOoCQUe teve a durayão de 17 horas , os
tempos dos demais tratamentos térmicos foram de :5,5 horas. As I"'lependências da

área SUPerficial BET e ~ densidade de matriz em fl.Jntiio das temperatura. de
trat.amento t.rrnico do apre~t.adas ~ t.abelta 5.v. Os géis estudados neste

parágrafO sofreram envelheciment.o em t.emoertat.ura ambiente durant.e 2 ditas.

Tabela 5. V - Área suDt!N'icial Bf:T e densidade da Iftatriz em

,~ d4i teIItper.wra de tr.tamento tér.ico do ge1 de Il'Mllita.
Teq)E!I aUra ~C) ív-ea SuperficialDensidade da Matriz

BET (ma g-1)

..(g cm-e,

s/ trat. térmico

7012,11 ±0,12

500

4772,84 ±0,11

eoo

4:503,07 ±0,16

980

( :53,15 ±0,01

1450

-3,15 ± 0,12

Observamos QUe tapÓs ta redução significat.iva no valor da área

superficial subseQuente à eliminação dos compostos orgânicos dos géis de mulita,

os 'valores permanecem contant.es at.é QUeocorra .• cristalização do 9&1 de mulila a

980°C Que é segt..Jida de uma redução drástica da área superficial de· gelo Estes
result.ados difel"'em em alguns pont.os dos resultados obtidos por Li e Thomson (72)

cara géis de mulita Drecarados a partir de Al<NOo)::!,H20.TEOS. onde 05 valores

de área suoerficial se mantém constantes entN! ~oo e aoooc semelhantemente. aos

nossos res:ultade.s mas mesmc. cara t.emoeratlJras pr·Óxima5 a 1300o( a área
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superfJ.clal de material se mantem f!m torno de ~ m2g-1. Os resultado~ de Li e

Thomson são AOI""HentAdosn•• figurA 56.

A densidade da matr-iz dos géis tratados a 980°C é multo próxlma à

densldade teórica da mulita (3.17 9 cm3). Est@ resultado era esper-ado pois nesta

temoerAtl.TA ocorre A crisbl1zAção dA mulitA como demonstrtldo ntlS curvas DTA
aoresent.adas no § 51 7

; Õ 400- "
U ••
~ ' 300
~

~ ~ 200
~
ti) ~

U 100c lU
lU CL

~ cn O'c lU

200 500 800 1100 1400 1700
TEMPERATURA (K)

F'igura 5.6 - ;"'eas sUf)erliciais BE:T Mt Função das
tMtper.ilturAS de tr.talNnto térlltico JMra !léis de IltCllita

",..r»rlMlos • partir de AliNOa>.-HaO. TEOS iRe(. 72)

5.1.5 - Análise Quimica

Para tAl análise foi prePArtldo um gel de mulit.a com comoosiç:ão t.eórica

de 74~~em peso de A120:; e 26 % em peso de Si02• QUe foi tratado inicialmente a

5O(l°C durant.e 24 horas (para gar-antir a eliminação completa de compostos
orgânicos) e pOst.eriormente a 14500C por 5,5 h. Este gel sint.erizado foi moldo em

moinho de ágata por 3 horas antes de ser enviado à análise Qulmica.

Como resultado da Análise t.emos as seguintes porcent.agens em peso:

SiO~ = 25,04 ± 1,00 %

Al20:; = 74, 45 ± 1,00 %

Considerando o erro inerente ao método de análise utiliZAdo, a

comoosição do gel está em bom acordo com A composição desejada.

~~'-.'1;_'.'''''.''''''''''''''._.'-'~'''~-.~_,

SERViÇO DE BIBLIOTECA [ li,' FO KM /.ÇAO _ IfQSe
FlSICA
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5.1.6 - ld8nt.ificaçãodas Fases Crist&l~áf~ na Evolu9io da Sint.arização dos
Géis de ~t.a

Gei= ck! mullla <le>te 3> fc'~am tratado!: a ~OOoC por 24h par! a

elImInação total do: co~po=te>=o~9ánico= e depol= submetidos a tratame~to~ a 990
l1~.IJ. 1250. 1~O 1450 ~ 1~5(l°C dura'ite ~,~ horas Todo!: os t.ratamento: foram

reaHzados em atmosfera ambiente. com ramoa de aquecimento de 3°C min-1 e taxa de

resfrIamento igual ao r'ttsfrIamento natural do forno AoOs os tratamentos térmICOS.

o!: ~O'Je~os pedaços de gel foram moldos ~ submetIdos a análise de raIO-X
Se9Undo Low e McPherson (32). as anáhses de raIO-X cara amostras

um escectro de raio-x semelhante ao da 1-alurrllna (41». coex1ste com a fase mul1t.a

""~es·.atemoeratura. não eXIste uma seoaração dIstInt.a entre as llnhas <120:>e <21m
da mullta o"'~cr·rê.rnt'lca e :e,mente uma lir-,ha larga e dlfusa é ObtIdc. O me=IT,,~fate·

ocorre entre os pares de llnha (25m e <52m. sendo oue o ulllmo é oerdldo

ocas1onalmente. Estes autores relacionaram o desaparecimento da fase AI-S1 sP1nel

~m o início da separação das linhas <120>e <210', <:tueacarentemente corresponde

a formação de mulita ortorrômbica cristalizada. Segundo Schneider et a!. (73) ~

Ossaka (74) no inicio da cristalização dos géis de mulita ocorre também a

suoerposição dos pares de linhas 240/420 • 041/401

A Figura 5.7 apresenta os d1fratogramas completos para os

diversos trat.amentos

Com a finalidade de observar det.lh.d.mente se há ou não

superposição dos pares de planos de reflexão 120/210, 240/420, 041/401 e 2501520,

as ampliações entre 05 ângulos 2e para 0$ seguintes intervalos 25-27, ~3-55, 57-65
e 64-68 sio .pr.sent.~d.s ncs figur.s 5.8 • 5.11.

A tabela 5Vl apresenta os valores dos ângulOS 2e, 05 valores da

distância "d" e a interrsidade relativa para os planos citados acima segundo a

tabela cristalográfica ASTH XRD (card •• 15-776), QUeserão utilizados nas análises

das figuras 58-511 Para identifIcação da fase AI-Si spinel foi utilizada a t.abela
cr'lstalográfic. ASTH XRD (card •• 10-425).



Tabela 5YI - Dados padrões dos planos de identificacão da mulita
>

orto,..,..ômnicM sf>?undQ a tabela ASTH XRD (# 15 716)

r>12no ,zeIdII/Ioi II
12Ci

1

23.3'7 .:..;
I

_... _.~.:-'
I

95
I i·~.':';'~CiUI

1'.:'

ILb.':'b 8 3,3900I
100

240

I
53,4630

1,7125

I
6

420 I
54,D942 1,694010

041

57.56261,5999I20

401

I58,4137 1,5786I12
I I250 I65,4954 1,4240I4I520

!66,5163I1,4046I8

-
(f) I (f)

0- U ; (e)~ L() I (d)C\J -
HO I(c)
..•.....••

pbl
H j~I ~"-J ~ """'--

(o)
~
!l •

1...

~-~ -----I

5
20 406080

28

Figura 5.7 - Difratogramas completos de raio-x de

pÓ para geis de mulita tratados a (a) T = 990°C,

(b) T = 1150oC, (c) T = 1250oC, (d) T = 13500C, (e) T =
14500C e (f) T = 15500C durante 5,5 horas. As setas

sobre o espectro (a) indicam as linhas correspondentes

à fase AI-Si spinel.
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- d f)
(f) 0-U

~e)

~ O
(d)

(\J
- I (c)O H..•....

~

H
(O)

-\-
24

2628
29

Figura 5.8 - Difratogramas detalhados 1)aT'a identificação das

linhas 120 (9 = 25,97) e 210 (9 = 26,27) em função dos diversos
tratamentos térmicos, (a) T= 990°C, (b) T = 1150oC,(o) T = lZ500C,
(d) T = 1350oC, (e) T = 14500C e (f) T = 15500C.

-
(f)0-U~(\J I (C)

- OH I ( b)" H I(a) I
I

53
5455

29

Figura 5.9 - Difratogramas detalhados "ara identificação das

linhas 240 (9 = 53,46) e 420 (9 = 54,09) em função dos diversos
tratamentos térmicos, (a) T= 990°C, (b) T = 1150?C,(e) T = lZ500C,

(d) T = 1350oC, (e) T = 14500C e (f) T = 15500C .
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( f )
I

- (f)Cl.U
~
10-OH"-H t-'

(O)~57
58 60626465

28

Figura 5.10 - Difratogramas detalhados para identificação das

linhas 041 (9 = 57,56) e 401 (9 = 58141) em Função dos diversos
tratamentos térmicos1 (a)T = 99OoC, (b) T = 1150oC, (o) T = 1Z500C,

(d) T = 1350oC, (e) T = 14500C e (f) T = 15500C .

. (f)
0-U

~
10- I( C)

·0 H"-
~

H
(O)

---
- I ~

64
6668

28

Figura 5.11 - DiFratogramas detalhados para identificação das

linhas 250 (9 = 65,49) e 520 (9 = 66,51) em Função dos diversos

tratamentos térmicos 1 (a) T= 99OoC, (b) T = 115QoC, (e) T = 1Z500C,

(d) T = 1350oC, (e) T = 14500C e (f) T = 15500C .
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o @!OKtr-o de r-aio-x OOr'N!soondente ao tr-atamento a 99OoC~,5h

(figura 5.7) indica QUea maioria ~s linhas corresoondem • mulita HÁ,~l,...t.ant.o

duas linhas para 29 = 4~,64 e 29 I: 66.52 ündicadas pelas selas na figura 5.7>,QUe

corrasPOndem • fase AI-Si soinel, indicando una mist.ura de fases. O deslocament.o

dest.e espect.ro com relação aos demais esh relacionado com a mistura de fases
presentes no mat.erial nesta t.emperatura A partir do trat.amento de 115O=C as

linhas QUecorrespendem • hse cúblca (AI-Si sPinel> nio estão mais presentes e

t.odas as linhas dest.es espect.ros Dtlf"t.encemà mulita; est.e comportament.oest.a de

acordo com o modelo discuto no capitulo 3 (I 3.3) No t.ratament.o a 15500C a

correspondência ent.re as posiç.ões das limas do espect.ro e int.ensidades com a
tabela crlstalográfica ASTMXRD (card •• 15 776) é muito boa A fase ~-alumina

está ausente mesmoa temperaturas de tratamento térmico tão altas Quanto 1550oC,
indicando oue a homogeneldadedo sistema é muito boa Este resultado indlca QUe o

metódo de preparação utilizado leva a formaç.ão de uma matéria prima cerâmica de
grande horr~ger~idade

A separação entre as linha 120 (29 = 25.97) e 210 (2e = 26.27)
ocorre a partir de 11500C comopede ser observado at.ravés das figura~ 5.7 e 5.8,

embor~ una definição bastante marcant.e dest.a separação só seja observada apÓs
tratamento a 13S0oC. A relação de intensidade para o par de linhas 120/210
observada nos diversos trat.amentos térmicos nio Í! o indicado na tabela S.vl.

É relevante observar QUeo desaparecimento da fase AI-Si sDinel a

Dartir de ii50t é simultâneo ao inicio da separação do par de linhas 120/210;
este comportamentoé semelhante aQuele indicado por Lowe McPherson (32).

Observando-se as figuras 5.8, 5.9, 5.12 fica claro QUe com a

formação de mulita ortorrômbica de alto grau de cristalinidade como o obtido pelo

tratamento térmico a 15SOoC,a separação dos pares de linhas 120/210, 240/420 e
041/401 e 250/S20 se t.orna bastante nltida enquanto Que a temDeratura de 990°C
somente bandas largas são encontradas. Estes resultados estão de acordo com o
comportamento proposto por Low e HcPherson (32), Schneider et alo <73>a Ossaka
(74).

Os deslocamentos relativos 29 entre os diferentes trat.amentos

térmicos aDresentados nas figuras 5.7 a 5.11 se deve à problemas experimentais

tais como preparação da amostra para as respectivas medidas de dif'ração de

raio-x e ausência de um material padrão misturado à amostra (por exemplo, CaFz)

indicasse a calibração do instrumento.
Como conclusão t.emos QUe nosso material segue o modelo da

transformação amorfo-cristalino como descrito no caDitulo 3 <I 3.4); ele aDr'esenta
inicialmente una mistura de fases (mulita • AI-Si sDinel>,progride Dar•• f~ção
de uma mulita mais organizada a partir de 11SOoCe um nível de saturação na

formação de rnulit.aortON"'Ômbicaocorre a partir de 14~oC. A formação de outras
fases secundárias tais como~-alumina para tratamentos em altas temperaturas não
foram idenlificadas.
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A flgura 512 apresenta • ATD da amostra 1 onde pode-se

constatar a oresença de uma exoterma caracterlzando um. tr.nsformação amorfo
crlstalir,a Que ocorre no e5trelto lntervalo de temperatura de 900 o( a 1000 c(

As endo e exoter-ma corresDOnde!ite~ a libera9io de a9uil e 'OU hidrOXl1as e a

ouel rr. 3 de radlcal~ orgár'lce-~ nãc· ~ãc' ~pre!!e,..,tadas com deflnlÇão de\'ldc· ae

aparelhe utllIzado não ser sufIcientemente sensÍ\.'t!l

Quande realiz3r!'!'Js uma análIse @muma aparelho maIS sen:l ...•e1 come

e o cas;~ do resultado aoresentado na flgura 5 13. podemos obser'Jar com bastante

oreclsàc a ooslção do 01CO endotermlCO aue corresoonde a lIberação de agua e

cresen~a de uma exoterma de l10eraçâo oroemlnente como O resultado aoresenta na

f19'Jra 5 13 As inflexões na endoterma e na orImeira exoterma é devido a mlJdança

na taxa de liberação dos corresoondentes produtos com o aumento da temoeratura
Durant.e esta análise o mater ial foi mantido a ~OOoCdurante 24 h e não houve

nenhuma mudança na curva de DTAdurante este perlodo A exoterma aguda e muito~

estreita Que ocorre a 980°C indica QUe há formação de mulita ortorrômbica
dIretamente a partir do material amorfo para esta temperatura Segundo Yoldas

<40>este boo de exoterma de transição é tioIco de géis de mulita altamente
oohmer lCOS

Pela curva TG (figura 514) vemos aue há perda de massa ate .....•de

'500°C e Que após esta temperatura não há mais alterações na esteQuiometria dc·
material Portanto. os materiais Que estão presentes após as exotérmas a 980°C e a

125QoC possuem a mesma compOSIção QuimicaSeglJndo Chakravorty e Ghosh (41) o

picc. a 980°C esta relacionado cc.ma formação de AI-Si spinel <estrutura cúbica n
alumina» ou com a for-mação de uma mistura de fase ortorrômbica (mulita) e fase

cúbIca (AI-Si ~pínel) e o pico a 12500C ~e deve a formação da fase ortorrômbica
exclusivamente_ No~sos resultados de difratometria de raio-x indicam QUeo pico a

980°C corresponde a formação ~imuItânea de AI-Si spinel e mulita e QUe a exoterma

a 12500C ~e deve a transformação da~ fases formadas ar,teriormente em mulit:l
e.rte.rromblca O ~,iccl exotérrr;lc-c, a 12':.OcCé bastante largc· indIcandc· um processo

..•. A-I 'lente. de for'maç:ao da fase ortorromblca. (resu tadc· Que esta de acordo com a
lIteratura (81)) e aoresenta inflexões aue podem estar relacionadas com um

rearran)o da estrut.ura Esta hioótese é aooiada pelo resultados de difração de

ralO-X onde obser'~'amos uma e','olução da secaração dos pares de linhas 120/210.

240'420. 041/401 e 250/520 (fig'Jras 58 - 5 11) correspondente a evolução da

formõçãc. de. estrutura c.rtorrÔmbica com o aumento da temperatura de tratamentc·
térmICO

Os resultade.= aoresentados nas flguras 513 e 514 se aS5emelt"'õrr,



aos obtIdos Dor roleas (40' onde LJr'l'l aumento da ta:ra de h1d""ol1s:e le'!a a redução

A var-Iação da taxa de hIdr611se em nossos resultados exoerlmet"ltals

aue le\'Ql.J a mudança do comoortamento da transformação amodo-crlstalma ocorreu

aUI""'l!""'''' (c"l.tre' ".,1 •...•••.-1 ..., n" "',..••"'••,.:l!"":i.- d", •• --- _;;li ••• ." •••••.••• ---- ••..• ~:. - •••---, -T ....- -

~c,lu'r~c. $1.J~~,.~a+.urad3 O'Je co,.,trc·la a umIdade da cámar-a onde ocorre ! ~l1fIcc;çãc'

e m!.JIto oeaueno e lsto acarreta em variações da oorcenta~m de umIdade

d1ferentes taxas de hidrólise oara os dIversos SÓIS oreoarados

C
I
O

200 800 1000

Figura 512 - Curva térmica diferencUl em atmosfera

ambiente de um gel de mulita (0,12 g, amostra diluída)

preparado por hidrólise lenta (lote 1). A taxa de

aquecimento é de 10GC min-1. A temperatura inicial da

análise foi a ambiente e iI temperilturil li.Atite do
aparelho utilizado foi de J(}()(flC. O máximo do pico
exotérmico ocorre a -- 9800C e caracteriza uma

transição amorfo-cr ista1.ina.
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Figura 5.13 - Curva térmica diferencial em atmosfera .ambiente de um gel de
lItUlita(0,15 g) preparado por hidrõlise lenta (lote 2). A taxa de aQUecimento é de
10°C min-1. A temperatura inicial da análise foi igual a Z~C e temperatura final

Foi 134SOC O máximo do z2 pico exotérmico ocorre a 9800C e este pico é bastante

agudo e estreito e caracteriza uma transição asnorfcrcristalina.
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Figura 5.14 - Curva tér",ica diferencial _ terllK)gravimétrica em atmosfera

ambiente de um gel de lIMJlita preparado por hidrólise lenta (lote 3). A taxa de

aQUecimentoé de 10Ge min-1. A temperatura inicial das análises foi de z~e e

temperaturas finais Foram de 144Cflc. O pico exotérmico estreito QUeocorr-e a

- 9BifC é devido a transição amorl"o-cristalina. O pico exotérmico largo QUe

ocorre entre 1ZDO-13Sifc demonstra a Formaçãode uma nova Fase cristalina de

composição idêntica a Formada no pico anterior. A análise termograYlmétrica
demonstra QUea partir de - 480°C não ocorre muda~ de comp.:)~lç.~anil a"'0~aISERVICO DE RIRI I()T~r A l: ."!1:f'"'ID •••. ,.. I '"' •••.•••.••- t
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5.1.8 - Análise de Microscopia Eletrônica de Var"f"ed.ra e Microssonda do Gel

lVoorf o de t-\.ili t.a

Para esta análIse foi t.omado um oeaueno oedaço de gel sem

pollmento, com 75~,; de A1203 com t.ralame;1to t.érmIco a 500oC/48h Na superfí.cie

de!:la amostra fC-I evaporado um filme fIno de ouro As rachadura!: presentes no

ge1 podem ser c·bser\'adas mIc'-ografla (manchas brancas na fIgura 515 a) obtIda

por rTHcrOSCOPlade varredura t-la fIgura 515.t:- observa-se o hlstQ9rama, onde o

PICO de\/ldc, ao ourc< fOI minlmlzado Neste hlslograma observa-se Que somente o

aluminlO e o si11Cio apar-ecer:, como compostC's rele'.'antes, como era de se esperar

lIma análISE de concentraç3c) de 511.:.':10 por tod·:- O gel <linha branca

na foto da fIgura 5.15 a) feit.o por microsonda mostra Que este comconent.e está

homogeneamente d1St.r-ibuido cela amost.r-a A peOUE;1:!ondulaçãc na linha Que Indica

a concentraç3o de sl1icio ocor-re de'.'ldo à a'...JEê;1cia parcial de OI...Jroem algumas

partes do gel de'..'ido às rachaduras Est.a homogeneidade nos indIca QIJe o met.odo

de hidr'Ó}ise lent.a nos fClrnece materiais r,c,rnc.gêneos come· desejadc-

Figura 5. j 5.a - Hicrograf.L3 eletrônica de varr-edura

de um gel de mulita amorfo.
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Figura S.15b - HistogriUDa da análise de IDicrossonda

para um gel de mulita amorfo.

5.1.9 - EsrJectroscopia Vibracional na Região do Infraverme1ho

A detecç:ão das fases de alta temperatura, esoeclalmente da mulita.
de grande imoortáncla na=- pesO'..Ii~a=-~obre

" .ceramlCê=- uma

ouantitati·..Ja de dlfratometria de ralO-X acurada exige um material bem cristalizado.

determinadas fases da e',;oluçâo crlstalina não podem ser bem estudadas de'.)ido aos
seus baixos graus de crlstaHnidade e. então. o uso da técnica de esoectroscoOla

de infravermelhe· se t.orna mal=- adequa de· Esta técnica é de grande importâncla

nestes estudos pois não depende da cristaHnidade da amostra. mas somente dos

estados de coordenaç:ão dos atomos na rede (751.

Com a finalidade de se acompanhar a e\Joluç:ão das transformaç:ões

aurante a crlstaHzaç:ào do gel note 3) de muHta, os espectros de absorç:ão na
região do mfravermelhe. foram obtidos com géis tratade·=- a 500°/17 h, ?95. 1250 e

1500"C durarlte 5,5 horas O: resultado=- sãc:. apre=-entado=- na f19ura 517

Para análise das bandas obtldas nos esoectros ul1llzamos a tabela

5 '.'11 O esoectro de mfravermelho Obtldo para o modelo te6rlco das bandas de

absorção da mulita ldeal de MacKenzle 06) é apresentado na flgura 516
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Tabela SYII - Posição (em-I) ~ identiFicação das bandas de

.,sor~ da IllUUta ".,.. o 1IIOdtP1o teórico ,. ~lmz.ie (Rei. 76J

ligações 5iO Ugação Af"- OUgação Allolt_ O

do t.etrucro Si04

do tatrMChJ AlO4do oct..aedl"'o AlO~

11715

1165 s. br850 m, br

1120 m5. sh

832 s. br613 m. sh

!

~60 m~, sh 740 m, sh~67 s

S, fOf"tii, Irl, médlo, ms, médlo car. forte, br. l.rgo; sh, ombro.

t
o

tcI
cn
cn

2
cnz
C
G:t-

1500 1000 500

NÚMERO DE ONDA (em-I)

Figura s. J 6 - Espectro de infriIYermelho par~ JlNllita
padrão segundo HacKenzillf (76).

Low e HcPherson (32) identi fioaram três bandas prinoipais nos
espectros de mulita: uma banda larga que se extende de 1200 - 1000 cm-1 e outras

duas a ....•800 e - 600 cm-1. A primeira banda se relaoiona com as vibrações de

estiramento das ligações Si -O • as outras duas são resultados das vibrações
Aliv-o e Alví_O.respectivamente. Estes autores observaram que mulitas aluminosas

formadas em baixas t.emperaturas mostram vibrações do t.et.raedro AIO.
proeminentes. enauanto Que mulitas com conteúdos de alumina oróximos da

composição (3:2) formadas em altas t.emperaturas apresentam urnabanda de absorção
do octaedro AIO. (- 600 cm-1) mais intensa e muito estreita; estas observações são
consistentes com os conteúdos teóricos e experimentais de tetraedros AIO. e

octaedros AIOE na estrutura cristalina da mulita nos vários estágios de

cristalização.
Segundo HacKenZle (76), como muitas bandas se localizam muito

próximas umas das outras, superposições DOdemocorrer <particularmente em torno
das freQuências dos tetraedros Si~o; e AIO.),o Que pode explicar a largura nâc.
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~ -!
usual da adsorçac de mulita eentrada em R::l eso em

HacKenzie (75) também encontrou aue a medlda aue as temperaturas

dos tratamentos térmicos aumentam a banda a R::l 850 cm-! se desloca para

frequências maiores e se centra em R::l 870 em-! e se torna mais larga e eom

formato ouadrado

Tarte (77) sugerlu que as bandas entre 1000 e 1100 em-! resultam

da mIstura das vibrações Si -O-AI

Observando-se os espectros da figura 5 17 correspondente aos geis
-1estudad,:): neste trabalho note 3:0, vemos Que a banda centrada a 8~ em para 05

gel~ tratadc,s a 500 e 995°C se alarg~ muito e seu ce.-.tro se desloca para 900

em-I, como pre','lsto oor l'1acker;zle (75- O tratamento a 99S~C apresenta uma banda

larga entre 600 - 900 cm-I relacionada com o grande conteúdo de AIÜ ..••i para a

fase crlslalográflca nesta temoeratura, ouando a temoeratura é aumentada para

12S0oC esta banda é substltuida por uma banda em 750 cm-! menos intensa

rela!:lonada provavelmente com ....ibrações das ligações Afv -O (veja tabela 5 vm e
por uma banda intensa e estreita a I:tl 570cm-! relaCIonada c,om o aumento do

conteúdo de lons de alumlnio com coordenação octraÉ!drica devido à formação de
mulit.a ort.orrômbica. Estes resultados estão de acordo com aqueles obtidos por Low

e HcPherson (32). A partir de 12SOoCobservamos a formação de uma banda intensa
centrada em Rol 1165 cm-!, resultado indicado por Hackenzie na tabela' s.vn (76) e

relacoionado à formação de mulita ortorrômbica.
Os espectr'OS correspondentes aos t.ratamentos 1250 e 15000C da

figura 517 são muito similares aouele da figura 5.16. O estreitamento das bordas

das bandas de absorção para o tratamento a 15000C indica um maior ordenamento
na estrutur'a do material nesta temperatura. Este comportamento esta de .cor·do

com os resultados de raio-x obtidos.



100

1500°C

f

11250°C

-
.o .:J-

<!
-u I 995°C

Z (<!I--~(f)Z<!a:: I 500°C
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1300 900 500

NÚMERO DE ONDA (em-I)

Figura 5.17 - Espectros de inFravermelho par,. géis de

IllHllita tratados térllticamente fYII diversas temperOlturas.
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A evolução dos .soectros Oilril os dlversos tratamentos t.él"mlcos

)l.1ntamentecom os resultados de d1frilção de l"illO-Xdlscutldas no ~ 5 1 9 nos levam

a conclUlr oue o mecamsmo de formaçã';J de mul1ta a oartlr dos gélS OI"eoarados em

nosso t.rabalho segue o modelo discul1do no § 34 b. ou seJa formação de AI-Sl

~Plnel e mul1ta (provavelmer,te mulita <21H em temc.eretura~ ~ 980-1000c( com ~lJa

5.2 - Os Corpos de Hulila

52.1 - P'r-epM-ayão e GM-acter ização dos Pós de r-tJli ta

denommado pÓ •• 1.

Os valores da área suoerfiClal BET e da densidade tOlcnometrla a

hélloi deste pó são de 199 m2 g-1 e 2,55 ± 0,05 9 cm-3 O diâmetro e~uivalente

médio obtido foi de 0,8 IJ,m A distribuição de partJ.culas indica Que 77,3~~ dos
grãos possuem diâmetro!:: inferiores a 1,5 IJ,m, 84,1~. inferior·es a 2,0 IJ,m e

finalmente 93,7~1dos grãos eram mais finos oue 4fJ,m Embora o t.amanho médio de

~ãos seJa bastante bom a distribuição de t.amanhos não é estreit.a nem l"e9Ular
(flgura 18\

Basicament.e 2 tipos de corpos foram pr·eparadc.s a parl1r deste

p6 •• 1· corpo 1 onde usou-se pressão uniaxial igual a 1,5 ton métricas cm-2 e corpo

2 0nde se efet'Jou uma prensagem uniaxHil de 1,5 ton métricas cm-2 seguida de uma

moagem rápida, nova prensagem umaxial de 4,5 ton métricas cm-2 e finalmente

prensagem isostática a 1,23 ton métricas cm-2_

A densidade a verde (densidade aparente do corpo c:erâmico sem

nenhum t.ratament.o t.érmico) tanto do coroa 1 como do corpo 2 fico'.J em torno de

30~;,da densidade teórica (tomada como 317 9 cm-3) Este valor indlca oue há muita

porosldade rIO corpe· cerâmICa, Já Que um valor ideal de densidade a verde parEI

coro os oue obterão alta densidade é de l'lol 60':~ Este fato dlficultou a

densl f lcação deste corpos Isto realmente fOl observado. 001S o corpo 1 aoos
tratamer'lto tér-mico a 1450cC durante 5,5h ac,resentou uma denSIdade aparer,te de -

78~,~ e o corpe- 2 tratado a 1550cC pc·r· 10 h apresentou uma denSIdade ar:·arente de

68';'

SuspeItas de O'Je reslduo;:: de ooliproPlle'1o sob""e os grãos de

ml.Jl1ta(de·.'ido a alta (jIJreza deste material) estariam levando a baixa densificação

dos coroas. um seglJndo tloo de oó fOl preparado através da sl./bstIt'JiÇão do .,arro

de moagem de pol1proplleno por um jarro de alumlna e utll1zando-se etanol PA

(Herk' como meIOdlsoersante Est.e oó sera denommado pÓ •• 2
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A área sutlerfical SET do pÓ •• 2 é de 74 m2 9-1 e sua densidade

(medIda via deslocamento de helio) é 2,39 ± 0,17 9 em-3 O diâmetro med10

eauivalente obtido é de 0,28 um e a distribuição de ta/1\4lnhode ~ios incHe. 32.9 ';'

do~ dIâmetros são inferiores a 0,2 um, 78,~~1.estão abaixo de o.~ Ilm e QUe 99.3'1.

dos grãos são mais finos aue 6,0 um Novamente. a curva de distribuiçio nio é
estreita (figura 5 19)

Para este 06 somente prensagem uniaXlal fOI ul1l1zada na

preparação de pastilhas O pressão utilizada durante a prensagem é de 1.5 ton

métrIcas por cm-2. A densidade a verde média dos corpos é 46 X. Portanto, a

mudança do jarro de moagem não le ...•ou ao aumento da denSIdade a verde Estes
corpos não foram slnterlzados

522 - Análise de Microscopia ElelrÔnica de Varf"edra e Microssonda para os

Corpos de t-l.ilita Sint.erizados

Somente os corpos preparados a partir do pó •• 1 (corpos 1 e 2)
foram anallsados através de microscopia eletrônica de varredura e EDX

(microssonda) .

A análise de EDX indicou soment.e a presença de Si • AI e alguns

traços de cobre. A relação ent.re as int.ensidades dos picos de AI • Si. em um

cálculo semi auantit.ativo, está de acordo com a lit.erat.ura A presença de t.raços

de cobre oode ser proveniente da utilização de um forno comum onde materiais

supercondutores QUecontêm cobre em sua composição vinha sendo sinterizado.
At.ravés de uma análise de microscopia óptica (figura 5.20> com

aumento de 215 vezes já é possivel se identificar poros grandes na sutlerflcie da

pastilha tratada a 1450°C.

As figuras 5.21a-5.21c apresentam as micrografias eletrônicas do

corpo 1 polido com past.a de diamante e com depósito de filme de carbono. Os

aument.os são de 3 K, 25 K. e 100 K vezes. respectivamente. As figuras 5.22a e

5.22b apresentam as micrografias eletrônicas de. corpo 2 preparado da mesma

forma aue o corpo 1. O aumento da figura 5.22a não é especificado e o aumento da

5.22b é igual a 3.5 K vezes.

SegundO todas as micrografias apresentadas, podemos concluir QUe

os grãos em ambos os t.ratamento são bastantes peQUenos e QUe podemos realizar

tratamentos a temperaturas maiores por um tempo mais longo para tentarmos

eliminarmos a grande porosidade de ambas as amostras sem QUe haja um

crescimento indesajado dos grãos Aoarentemente, O procedimento de prensagem

isostática leva a criação de grandes crateras no material (figura 5.22)
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pastilha dI! mulita (corpo f) prl!nsada uniaxialmente I!

tratada a 14500C durante 5,5 h com polimento óptico, t
1>05si~'el observar QUE" o materi"ll é bastante poroso,

F'igura 5.Z0 - Hicroscopia óptica cont aumento d~ Zf5

X dI! uma pastilha de muHta I! sem polilrN!nto.os pontos

pretos indir-..am a presença d~ "oros grandes na
SUJHY'f ici~.

F' igura :5 ,2 1 ,a Nicrograf!a eletrônica para uma

-'o
LJl



tamanhos variam muito

grãos estão ainda muito p.eQUenosa J 45ifc e QUeseus

Figura 5.21.b - Esta micrografia eletrônica do corpo 1

destaca a profundidade dos poros presentes no

material. t possivel observar a presença de crateras

no material.

Figura 5.21.c Esta microqraf ia demonstra QUe os

-'
o
m
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(b)
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Figura :522 - MicrograF ias eletrônicas para a pastilha de mulita

(corpo 2), prensada isostaticamente e tratada a 155~C durante 10

h e com polimento óptico. Os grãos obtidos nesUa tratamento são

peQUenos mas a distribuição é variável. A por'osidade intergrãos

(22.aJ não foi eliminada peL3 m.udança do tipo de prensagem e
aumento de temperatura do tratamento térmico. A ocorrência de

crateras é marcante neste corpo (22b), 'ato QUe explica a baixa
densidade aparente do material.

r "...RVI(.uDE BIBLIOTECA E-iNfORMAÇÃO - lFOSClflslCA
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Comoconclusão pOdemosdlzer QUeo método de crec~raçio do gel

de Dartlda dlf1culta ~ obtenção d@umcoroo de muHt~ denso. oois. como discutido

ne caPitulo 2 (§ 25.2) a introcr..Jcio restrita de águ! de hidr6lise leva a formação

de uma e~trutura com grandes espaços entre as carticulas (28). Segunda os

resultAdos obtidos na tAbelA 5 IJ. e crováv&l QUe uma reduçio dA área suoerfiCI.l

de, gel ante!: de !Submetê-Io à moagemprOPQrClc,naria uma taxa maIor de den!:1flcaçãú

dos coroes Slnterlzados Temos. tAmbém oue A CrlstAlizAÇão • temperaturas tão

baIxas euanto 980°C imoosslbilita a denslflcação c.rClal do materIal

anterIormente à crIstalização e crescimento de grãos. fato QUe reduz a

densiflcação fmal A obtenção de peauenos grãos acós a smterizaç:ãe em altas
temperaturas (i4~O e 1~~OoC) tambérT" se deve aCo fate:· de oue o métodc· de

oreoaraçã.::) le ..·• à formação de géi$ ool1mérlCOS('v'e:aCao 3. § 33'
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:5.3 - Conclusão

o metodo de oreoaração desenvolvido le'v'a à formação de 9éis

l;omogêneo: comc· indIcadc, pela ar'\álise de EDX para o ge1 amorfo de mulita (§ ~.1.8)

e vIsto aue nio ha formação de outras fases crlstalográflcas permanentes Quando

o: gél: são tratadc·s a temperaura: tão altas Quar'\to 1550"( como nos IndIca o:

re:ullados de análJ.se de difração de raio-x apresentados no capitulo ~ (§ 5.16)

A baIxa temoeratura de transição amorfo-cristahno Idealizada com

a escolha do método de preparação tamb@mfOI atingIda como oodemos observar

pelas anál1ses té~mIC.!Sdife"'enc131s ipresentadC's r'\Ccapitule 5 1 7

A manutenção da esteouiometrra 1r'\lClal também é obtIda oelo método

de prep:!ração utilizado. como demonstra a análIse ouÍmlca realizada sobre o gel de
mullla slntenzadc (§ 5 15>

Temos. segundo. os resultados das anállses reallzadas neste
trab:!lhC' oue as características dos géis de mulita preparados pelo método de

hidr6lise lenta 1r'\deoende da concentração de sol vente e da área d.e contacto

sol\atmosfera (§5.1.2 e § 5.1.3), no entanto .. o comportamento de transição amorfo
cristalina é fortemente dependente do centr·ole da umidade relativa na câmara de

geli f icação

A evolução da calcinação do material obtido está de acordo com os
modelos mais recentes a resoeito deste tópicos apresentados na literatura

(capitulo 3. § 3.3), ou seja, o material apresenta uma mistura de fases (mulita e

AI-Si s~,inel> a 980°C e a tr-anformação deste material para mulita ortorrÔfnbica a

partir de 11500C como pode ser observado pelos resultados de difração de raio-x
(§ 5.1.6) e análise de infravermelho (§ 5.1.9>-

Como a monoliticidade,. do gel assim como uma boa densificação dos

coroos oreoarados a partir dos pós não são obtidas devido a peQuena Quantidade

de água introduzida na preparação do ge1. este materiais não encontram uma

aplicação tecno}ógica direta. No entanto, como os géis são homogêneos, cristalizam

em baixas temoeraturas e possibilitam a obtenção de grãos tão peQuenos como 0,28

~m, estes poderiam ser utilizados como agentes nucleantes na preparação de géis
hlbridos (géis polimérico-coloidais) a fim de se abaixar a temperatura de

cristalizaç:ão dos géis coloidals Que apresentam uma taxa de densificação muito
suoerior aos 9É!lSpoliméricos (13) Umtrabalho neste sentido foi desenvolvido DOr

Huling e HesSlng (51) Para este uso seria necessário o estreitamento da curva de

distribuição do tamanho de grãos do oó, oue ooderia ser feito por várias

centr 1fugaçôes
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A
APENDlCE 1

ANl"W..JA NA ~ E DENSIDADE DE GÉlS DE

CD-FOSJÇÃO 5Í..lCAIALl.t1INA

1 - 1ntrodução

A sintese de géis do sistema sllica/aIumina li! de interesse

orincipalmenle par~ duas áreas de pesQUisa a Drepar~çio e caracterização de
suoortes cataÍlicos (usados, por exemplo, na QUebra de hidrocarbonetos), e na

preparação da cerâmica mulita (3A1203·2SiO~)Comrelação à atividade catallUca a
composição quimica de interesse é de R:f 15%de alumina, enquanto que a composição
de mulita é de lItf 72~~de alumina (69)

O método sol-gel é bastante adeouado para sintetizar 9éis no

intervalo de comoosição que vai desde a alumina pura até a silica pura;' a

observação da influência da razão Si/AI sobre a área superficial e.8 de"',sidade
destes géis É!particularment.e interessante. Brinker et aI <69>realizaram um est.udo

em gÉ!is preparados a partir de alcóxido de sIlício (TEOS)e nit.rat.o de alumlnio

(AHN03)3) em meio ácido. Para estes 9éis um oomportamento anômalo na área

superficial e densidade em função. da razão Si/AI foi observado (figura A.l>,ou
seja, no int.ervalo de oomposição e sob cert.as oondições de prooessament.o foram
obtidos xerogÉ!is oom áreas superfioiais tendo duas ordens de magnit.udemenores
QUeaquelas esperadas, ao mesmo tempo QUebaixas densidades da matriz também
foram observadas.

A obtenção deste oomportamento foi explicada oomo result.ado de
porosidade feohada QUeevolui durant.e a secagem do gel por razões nio explioadas
até o moment.o.

Este oomportamento anômalo nos despertou ouriosidade e um estudo
similar para géis Dreparados oom preoursores e/ou mét.odos diferltntes foi
realizado com a finalidade de se identifioar QUaisas oausas destas anomalias

Os métodos de preparação utilizados foram:

Método A - Método de Hidrólise Lenta : Método idêntioo aQUele desenvolvido na

Drl!Paraçio dos géis de mulit.a deste trabalho (§ 4.1, figura 4.1). Para este método
foram estudadas todas as composições citadas no t.rabalho de Brinker et aI (69)

Método B - Método de Yoldas: Este método foi descrito no § 3.4.3.a. (razão molar

água/aloóxido de alumínio igual a 100>. Somente alguma oomoosições foram
estudadas
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Figura A.1 - Comportamento da Ar~ Sur>erf icial e

Densida. no Sistema SiIAI s~ndo Brinker el. al
<Rei. 69>.

Método C - Método de Yoldas Modificado Segue-se o mesmo procediment.o do Mét.odo

8 e tom3-se a razão molar água/alc6xido de siÜcio igual a 100. Aaui também só

algumas comoosições foram estudadas.

Método D - Método de Brinker : Est.e mét.odo é baseado no mét.odo desenvolvido na

referência 69. O sol de sl1ica é preparado com TEOS t!! solução aauosa com pH = 2
em t.emperatura ambient.e. A razão molar tÍlgua/TEOS é igual a 25. O sol é agit.ado

vigorasamente durante tIlol 16 horas para se obter uma solução homogênea. O sol de
alumina é preparado com nitrato de alumínio em água destilada (razão molar

5gua/nitrato de aluminio = 33) e é introduzido lentamente no sol de sl1ica sob

constante agitação O oH do sol resultante é ajust.ado para 6 com a int.rodução

lenta de hidróxido de amônio (28-30~. de NH3) A gelificação se dá a 60°C. O gel

úmido é banhado em água destilada durante 1 hora para retirar o NH4N03 do gel,

com DOsterlor filtragem em filtro de pacel (Whatman 1541). O gel residual é lavado

malS 3 vezes com água com posterlor filt.ragem à vacuo A secagem do gel

re5ultante é feita a 60°C

Método E - Método de Brinker Modificado: A alteração feita no procedimento do

Método D é a utilização da razão molar água/TEOS igual a 100
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2.1 - Medidas de kea Sl.cJerficial lEr e Densidade da Matriz Para Géis

~~ Pelo t1ét.odo de Hicróli.se Lenta

Os resultados das análises de áraa suoedlcial SET e picnomelria

são apresentados na figura A.2. é: necessário esclarecer QUe os ~is cujos

resultados são aoresentados nesta figura não sofreram envelhecimento; apÓs suas

gelificayõe: ele: foram introduzidos em estufa a - ~oC e sofreram uma secagem
ráplda Nestas medidas foi resoeitada a regra de umminimode massa igual a 0,25-

n30 t' f' ... 80 2-1_. 9 para amos ras comareas 5uoer lClals mal.ores que m 9
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Figura 0142 - Área superficial BE:T lDJ e densidade da -.atriz (o)

dos géis do sistema s1zi.ca/alulJIinaprep4rados pelo aétodo de
hidrblise lenta eM ,unção da porcentagellt eIIt peso (,.-t%) de

ahnItina ,.. COfItJ)Osiyãodo gel. Os pontos representados por ?
ind~ CÓlJlposiçõesonde não 'ai J)Osslvel obter pressões de

equilÍbrio durante as .-edidas de área superficial SU.
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Pa,... t,...ês ComoO!lÇ5eS ~ géi! de hldr'ólise }@nta e !@Clgem

"'!oida. sem envelhecimento, não foi oo~s~vel obter a pressão de eauilíbrio de

3dso"'çào fis1ca durante as med1das de áre! superficial Portanto, o~ valores de

suas áreas suoerficia1s não DUderam ser obl1dos Estas comoosições sio 29.:5. 39 •

45',.~ em DaSO de A120J e são ~esentadas cor pOntos de interr"'09açio na f1gura

AI Frequer'1te:nente. a imooss1bilidade oara se obter- o eouilib"'io de adsorçãC'

física t! devido a poros peaueno~. onde a difusão oode limitar a taxa de adsorção
(65\

22 - Medidas de ív-ea ~icial BET ciJs Géis Preparaem Pelo HétoOO B

Para verificarmos se o método de oreoaraçio mfluencia o

3/Jare·=ime'"\to de composlções onde o eou1l1br-io de adsorção não oode ser- obtido
'!!!'OLI cc.rr~-ortame,..,to anômalc, durante as mecHdas de BET, amostras com as

comoos1ç:ões oroblemáticas citadas acima foram oreoarados oelo método de Yoldas
As áreas suoer-f icia1s obtidas são apresentados na tabela A.I

Tabela A.l - kea SUIH!rl'icial Dara Géis do Sis-

tefJta Silica-Alumina Preparlldos pelo Hétodo de Yoldas

COIADQsição <-I. peso AlaDa> Área ~icW BET em2g -.1)

29.5

582

39,0

543

45.0

495

Os rasulttldos obtidos indictlm Que mudando-se o método de

prepartlção nenhum problema é encontrtldo durante tl determintlção da área
SUPerficial EET.

Acesar dtl composição 45% em peso aoresltntar um•• redução nos
valores de á,...ea SUPerficial. nenhum OOITIPortaffi@ntoanômalo semelhante ao obtido

cor Brinker et aI (69) • observado.

2.3 - InFluência do Envel.heciInent.o na írea SulJerfici.a.l BET

o comoortamento da área SUDerfici.1 foi estudado também em função
do envelhecimento do ge1. Ptlra isto, o gel da comoosição 29,5"1. em peso de A1z03foi
oreoarado pelo método de hidrólise lenta e método de 'Voldas e ambos foram

envelhecldo5 durant.e uma semana • t.emoeratura ambiente. Este envelhecimento

cc.nsiste em se t.omar 05 géis imediatamente apÓs a gelificação e mantê-Ios vedados

para oue não haja evapOr"'ação do solvente. Os resultados são apresentados na
tabela A.II
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Tabela A.II - ,4..@a SUI>t!'rli.cUl em Função do Enve

lhecilNnto ".,.. Dois H4rtodos • Pr@par.çio DiFerentes

I Método de Pr@paração ~ Superficial BET <mlg-~

, HLdróllse Lenta 660

: Yoldas I 575

o exito na obtenção do eauilibl""io de ad50rçio fi!!ica. e
conseouentemente da ~rea sUDvficlal. aros o envelhecimento, fortalece a hioótese

da eXl!:tênca de microooro~ nO$ gél~ problemático~ apresentados nl!l figL,ra A2.

POIS. segund.c Santos (78). durant.e o ~v.lheclmento 05 microooros codem ser

oreenchldos 0:>1"" deooslção de materlal com o estrellamento dos 001""05 de manelra
oue áreas suoerficiais malores oodem ser obtidas

A influência de· er.velheclmento sot,re a área slJoerficial dos géis

preparadas s::-ela métad:: de Yoldas li! desprezlvel, como pode-se constatar oela

comoaração da:, resoectivas áreas obtidas oara a comoosição 29.5~·~em oeso A120~

apresentadas na labela A.I • AlI .

o comportament.o da ~rea superficial do 981 da comooslçio 29,5"1, em

&:>esoA1203 <creparado ptllo método da hidrólise lenta> foi est.udado também em

função do temoo de envelheciment.o Os result.ados são aoresentados na t.abela A.III

Tabela A.I1I - kea SuPfN"fi.cial em Função do T@mpode envelhecimento

Tempo de envelhecimento Área Sur>erl' i.ci.til BE:T em·,- .)

4 horas

?

1.5 dias

648

3,5 dias

702

7 dias

660

30 dias

716

Observa-se QUe as mudanças estruturalS QUe levam •. suposta

eliminação da microporosidade demanda um tempo minimo de envelhecimento O
crescimento dos valores de área sl.JDerficial com o aumento do tempo de

envelhecimento está de acordo com o esoerado, como discutido acima.

2.4 - kea ~icial EET de Géis PreDaraciJs pelo Método C

As amostras com comoosições 41. 45, 47, 48 • 4~1. em peso A1203'

resoectivamente, foram preparadas Delo método de Yoldas modificado para

'ler iflcar a l•....fluência do aumento da água de hidrÓ1i5e sobre os valores de área
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suoerf1cl~l BET Os resull.dos são aor.senl~dos nA labela IV.

T~la AlV - ComDOMantento da kN SuDerlicial f)ara G@is do

422

394

347

49

48

47

Sistellh1 Silica-Alumina Pref)arados pelo H@todo C

CompOsição rh em peso ~3} Áre. Super(iciãl BIT (m'g-a,

I 41 44845 I 404

I
I
I
I
L

Observa-se oue em um mesmo método de oreoaraç:ão o aumento da
Ql.Jantid3de da ág'.Ja oara h.l.drol1se le\,'a a um descréC.l.mo dos valores das áreas

suoerf.!.C.l.a15~compare as tabelas A.I e AJ'·./)

2.5 - A Influência dos Prearscres

A amostra com a composiç:ão 47% em peso A1203, foi oreparado pelo
método de Brinker <método 0>. O resultado do valor da área suoerficial med.ldo pelo

mesmo método descrito anteriormente é dado a segU.lr:

<AI)

A utilização da mistura sal metálico-alcóxido durante a preoaraç:ão

do 9éis leva a uma grande redução da área superfiCial em relaç:ão aos valores
obtidos nos métodos QUeutilizam misturas de alcóxido como sóis precursores.

2.6 - A Reducão Drástica no Valor da Área ~icial BET

As amostras com comoosições 45. 47 e 48'/~ em peso de A120:! foram

preoaradas também pelo método de Brinker descrito anteriormente com a diferenç:a
oue a razão molar água/TEOS é igual a 100 <métodoE) e não 25 . Os resultados das

áreas suoerficiais BET são apresentados na tabela A.V



116

Tabc!la AY - COIItDOrtalJtento da ••.•Y S~ icial BF:T tM G~is

do S.istefN silica/ Alumina Pref)arados f)@lo M~todo E

Comoosição ~h em peso AltO:J) Área SuDerlicial Br:T (mt 9-1)
45 153

Il 47

48

2

79

rlnalmenle. car. os crecUr"'sores e razão molar H20/SI util1zados

~!:te m<!!tC'doe p~!:i\'el obter uma reduçlo de drJa!: ordens de grandeza na are3

superficial EET de uma das composição e!studas no SIstema síl1ca !alumin! A.

comooslção cu,a redução é drástica <comoosição 47~~em oeso de A120J) em nossos

resultados está incluida no int.ervalo de compoSição onde fOl Obt.Ido o OlCOde
mImmono trabalho de Brinker et aI (f!gura A.2)

A fI9ura A3 apresenta uma comoaração entre os comport~mentos
elas áreas sucerf!cIaIs dos gÉus preparados pelos metodos A. B. C. D e E

600
,......... O)"-NE'-'" 450-Ce-Ue-'+-

~ 300a.:3(f)
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150

,L. «
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O

1\

20

,
Q,.,

'a " I
\ ,
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*

40 60

wt% AI203

80

Figura A.3 - CORt~ da kea Suoerlicial Bf:T para géJ.s no

s.i.stl!tJta sÍl.ica/alumina f)ara diversos métodos de oreparação, lD - Método

.A), (Li. - Método 8), (o - Método CJ, (* - Método EJ e ~- Método EJ
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Conclusic

Segundo os resultados obtidos, é cosslvel dizer aue a escolha dos

crectrsor_s _ da razão molar águalTEOS são os htor_s mais importantes na

obtenção de uma reduç:ão drástica da área suoerf icial BET cara determinadas

comoosiç:ôes do sistema sl1ica/alumina

2.7 - TefII)O de Geli'icacâo no Sistema Silica-Alunina

o comoortamento dos temcos de gelificação dos géis de s11ica

alumma preoarados pelo metodo de hidról1se lenta em função da porcenta~m em
peso (wt";'l de alumina também foi estudado No método de hidró1i~e lenta o tempo de

geliflcaç:ão é uma função do volume da solução a ser ~e1ificado e aumenta com o
volume a ser gelificado Neste estudo foi utilizado um volume oadrão de 12 ml

A figura A4 apresenta o comportamento do temoo de ~eliflcação em

função da comoosição do sistema silica alumma.

~ 8°·1
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O
a. 20
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O

O

o
O 25 75 100

Fi.gura .14.4 - Temf)O de geliFi,.. ..••ç8o "ara géis do sistema s1lica-aluaina
preparados pelo lWétodo de hidrólise lenta Ht ,~ da porcentageM 8t
peso •• .JUllltina (volume padrão de 12 .V.
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Temos au. ~ sol tem NU t.MlDO eM geli f ic.çio condicionado à

Mcolha do solV@nl@, C),Jando as dt!mais eondições são mant.idas A referência (79)

apresent.a o exemclo do sol de slHca preparado a part.ir de TEOSe t.endo como

solv."t. •• o et.nol • o isoorop.nol, ondtt o t..-npo de gelH'ic.çio ~r •• ste último
solv.nt.e • o dobro do temoo par. o primeiro solvent.e. Segundo .st.a mesm~

referência, t.em-se QUe as t.axas de reação de hidrólise e pelicondensação são

oeQU.n~s em soluções .em c~t.lis~dorn e como o t.~ eM gelific~ção • un.I

função inver •• ment.. prOQOr'Cion.l • ut..s t.axas, tam-•• QUe os t..mpos eM

gelificaç:io sio 9r"and.s Ess.s taxas sio .inda menores QUando• água não •

introduzida dlr.tamente ~ soluçio • , portanto. os t.emooseM gelificaç:io sio ainda

Emnosso método de preoArAção (lTl4Ítodod~ hidrólise lent~) todas ~s

condições experlmentals lev~riam a um grande tempo de gelificação por p~rt.e do
alcóxido de silÍcio pois. o lsopropanol usado como solvente, não é adicionado

nenhumcatalisador típico (ácidos. bases, elc.l e a ouantidade de água usada para

a reação de hidról1se é muito oeauena Nestas condições. o tempo de gelificação
de'..!eria ser maior QUe 1000 horAS. pois. segundo Aegerter (79).uma solução com
composição de razão molar TEOS:ÁGUA:ETANOLigual a 1:4:4 sem catalisadol"'es (pH=

5) tem seu tempo de gelific~çio igual AOvalor cit~do acima. No entanto, o maior

tempo de gelificação encontrado no ncsso sistema silica-alumina QUecorresPOndE!

à composição 94"1. em peso de Si~ é de - 63 h (figurA A.4),• com o aumento da
porcentagem de Alz03 os tempos de geli f icação sio reduzidos a um valor
oraticamente constante de 20 h em média (figura A.4).

A redução do tempo de gelificação acós a introdução do alcóxido
apresentado na figura A.4 está de acordo com os resultAdos encontrados por Lóoez
et a!. (80) Estes resultados são apl"'esentados na tabela AVI.

Tabela AYI - Influência do A1cóxido de Alumínio no Tempo de GeUFicação do
Gel de silica CReF. 46)

Amostra tem.. (s)Área Super(icw BET em211-;

Gel de SÜica

60300

Gel de Silica-Alumina

1621

o fato do alcóxido de aluminio seI'" altamente hidrolisével oode

facilitar a diminulção do tempo de gelificação, mASeste nio deve ser o fator mais
imoortante já QUea partir de uma concentração mlnimadeste alcóxido o tempo de

gelificação permanece praticamente constante, mesmopal"'aalt.as concentrações de
Al,03 (figura A.4).

Um estudo do pH de alguns sóis
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hidrolise lenta confirmam as espectativas da açio do alcoxido de aluminio como um

catalisador b~sico. Sóis com diferentes concentrações de alumina foram
creoarados e mantidos no ambient.e com umidade controlada por várias horas (a

este intervalo de t.empo daremos O nome de t.empo de hidrolise). Para diferentes

temoos de hidrolise o pH de cada sol foi medido pOr um cH9âmetro (Analion ton

Analisador Digital tA 601> Os result.ados são aor-esent.ados na labela Avn

Tabela AYI1 - Evolução do pH de Sóis do Sistema sillca
Alumina HI Função da Concentração de Alcóxido de Alum1nio

TelRDO de ~ •• peso de AlA
Hi«*'-Ólise Choras)

O4874

O

7,910,511

10.5

8,08,011,8

21,0

8.0-11,8

Conclusão

Os resultados sobre o tempo de gelificação e valores de pH

demonstram Que a introdução do alcoxido de alumlnio (aluminum sec- but.oxyde, ASB>

em sol de sllica é semelhante à introdução de um catalisador com carát.er básico

no sol de sl1ica, pois, nestas condições os t.empos de gelificação são peQuenos

Demo*nst.ram também QUe a at.uação do ASB como cat.alisador é limit.ada a uma

determinada concentração mlnima a partir da Qual seu efeito permanece constante.
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"
APENDlCE: Z

GlOSSÁRIO

Ponto Eutético (V - É deflnido come a menor te~eratura de fusão (e a

respectiv~ composiçio) obtida devido a adiçio do componente A em B (ou o inverso)

em um diagrama de hse de componentes A e B, com temperaturas de fusão T~ e T8.

Ponto Peritético (1) - Quando uma mistur-a de dois compon@"tes A e B

forma um t.erceiro compost.o AS, est.e composto AS, ac se aumentar a temperat.ura.

não funde totalmente mas, se decompÕe; a intersecção de linhas de contorno do

diagrama de fase com o ponto de menor temperatura (e respectiva composição) em

cue ocorre esta decomposição é definida como ponto peritético

Fusão Congruente (1) - Ocorre QUando um composto é sólido até

alca~r sua temperatura de fusão e a partir desta temperatura se transfonna em

um liQUido de composição correspondent.e.

Fusão Incongruente (1) - Ocorre QUando o composto AB binário se

decompõe, a uma certa temperatura, em um ÚQuido e em somente um dos compOnentes

Que o formou em uma única região de liQUido mais sólido. Está relacionada com o

aparecimento do ponto peritético.

Solu~ Sólida (1) - Em um sist.ema composto por vários component.esa

solução sólida de um componente ocorre QUando este componente é "dissolvido" em
outro componente, de tal forma QUe somente uma est.rutura cristal09ráfica

cristalina é detectável.

TemlXJ de Ge1i"t'..a~n - É o t.empo QUe o sol leva para atingir uma
viscosidade de 104 poise. EXDeriment.alment.e, pode ser t.omado como o t.empo QUeo

sol leva para atingir uma viscosidade tal QUe, QUando o tubo contendo o sol é

inclinado, a solução não consegue escoar.
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