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RESUMO

A lignina, subproduto da obten~~o de álcool a partir da

mad~ira, foi analisada quimicamente, verificando-se que contém

aproximadamente 35Y.em peso de carbono fixo e um baixo teor de

cinzas (0,70y' em peso). Este material foi tratado termicamente

a diferentes temperaturas, entre 300 e 2600°C, sob atmosfera

inerte, obtendo-se coques com estrutura, composi~~o química e

propriedades físicas variadas.

A caracteriza~~o estrutural dos coques de lignina tra

tados a diferentes temperaturas foi efetuada por meio da técnica

de difra~~o de raio-X, de espalhamento de raio-X a baixo êngulo

e de p.spectrofotometria de absor~~o 6tica na regi~o do infraver-

melho. A correla~~o da caracteriza~~o estrutural com a composi~~o

química e com as características físicas, dos coques obtidos,

permitiu formalizar um modelo estrutural da transforma~~o deste

material em escalas a nível atÔmico e "macrosc6pico".

Os resultados obtidos das caracteriza~~es possibilita-

ram indicar as temperaturas adequadas dos tratamentos térmicos,

a serem escolhidas, conforme as exigências da aplica~~o do coque

a ser obtido.
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ABSTRACT

The studied lignin is a by-p~oduct of the p~ocess of

ethanol production from eucaliptus. It was heat-treated unde~

inert atmosphe~e conditions at inc~easing tempe~atu~es from 300°C

up to 2600°C. This mate~ial has about 35 weight I. of carbon yield

and low a.h content (0.70 w 1.).

The structural variations were studied by wide-angle

X-ray diffraction, small-angle X-ray scattering and infra-red

spectroscopy. The bulk and the "real" density of the samples have

also been determined as a function of the heat treatment tempera-

tures. These experimental resulta enabled us to establish a

mechanism of structure variation based on the formation of a

graphite-like and porous structure within the initially .morphous

lignin matrix.

It has been possible to specify the adequate heat

treatment temperature based upon the lignin coke applications.
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I - I N T R O D U ç A O

,
1.1 - LIGNINA

1.1.1 - Ocorrência, Estrutura e Classifica~.o

o termo lignina tem como origem a palavra em latim

"lignum", que significa madeira ou lenho. A defini~~o exata e a

diferencia~~o da lignina de outros polifen6is de plantas, tem

sido matéria de debate até pouco tempo. Atualmente pode-se defi-

ni-la como sendo um polimero natural com estrutura amorfa, ini-

ciado pela rea~~o de polimeriza~~o dehidrogenativa de três pre-

cursores primários

trans p-coumaryl 3 1

álcool trans-coniferil 1, trans sinapyl 2 e

Este polimero é encontrado na natureza em abund~ncia,

como um dos principais constituintes da parede celular das plan-

tas arborescentes, juntamente com a hemicelulose, na propor~~o de

A sua presen~a é verificada principalmente nos tron-

cos das árvores, mas tem sido demonstrada a sua ocorrência tam-

bém nos tecidos foliares e nas raizes, mostrando que a lignina

toma parte na constitui~~o de todas as espécies de plantas vascu-

lares incluindo a variedade das herbáceas.

A lignina exerce importantes fun~~es no crescimento das

plantas, das quais cita-se as três principais:

a) Impermeabiliza~~o das paredes celulares que conduzem
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os nutrientes e os metab6litos;

microrganis

interior da

promo'i~o de

plantas alta

pelamaterial conjugadoFormar;:~odeb)

ligar;:~esentre as paredes celulares, conferindo às

resistência mec~nica ao impacto eà flex~o;

c) Aumento da resistência ao ataque de

mos, impedindo a penetrar;:~ode enzimas destrutivas no

parede celular.

Estudos exaustivos têm sido efetuados para isolar a

lignina de outros componentes da planta, com o intuito de obter

informar;:~esprecisas quanto a sua estrutura molecular3• Entre

tanto, n~o se tem notícias de trabalhos bem sucedidos, devido a

ocorrência de degradar;:~odo polímero durante o processo de ex

trar;:~oe de prepara'i~o para a análise química.

Sabe-se no momento, que espécies diferentes de plantas

possuem Hin vivoH, ligninas com características químicas dife

rentes e também, que os par~metros dos processos de extrar;:~o in

fluenciam na sua estrutura molecular.

Os estudos minuciosos realizados por Freudenberg e co

laboradores4 sobre a rear;:~o dehidrogenativa de polimerizar;:~o,

permitiu propor um modelo de estrutura molecular para a lignina

presente nas plantas da classe gimnosperma. Este modelo poste

riormente modificado por Harkins4, está representado na figura 1,

e é tido como o que melhor representa a estrutura molecular da

lignina.

Apesar da maioria dos estudos da lignina terem sido

- 2
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o - CARBOHYDRATE

H COH ~2COH H2COH H2COH. 2 \ IH, I· I

~fH~-o@)CHCH-o@CHCH-ot(D\CHCH--fO<Ç}

OO.OH 00. I ~~ 00.
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~H2fOH{f;?tCHCH-

H~~2COCH2OH
OM.

1/2

1/2

Figura 1 - Estrutura molecular da lignina proposta por

Freudemberg e colaboradores e modificada

por Harkins .•.•
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realizados, baseando-se em materiais isolados das plantas da

classe das gimnospermas, os resultados podem também ser apli-

cados para a estrutura da lignina de

angyosperma.

plantas da classe

A classifica~~o das ligninas quanto a suapresen~a em

classes diferentes de plantas, é baseada na identifica~~o da

ocorrência com maior frequência de certas unidades quimicas,

feitas por Gibbse• Segundo este estudo existem essencialmente

quatro tipoa de lignina, que s~o:

a) Guaiacil, encontrado com maior frequência nas plan-

tas da classe gimnosperma;

b) Guaiacil-siringil, caracteristicamente encontrado

nas plantas da classe angyosperma;

c) Hidroxifenil, encontrado nas plantas de classe in-

ferior (algas, fungos, liquens e outros)~

d) 2a. classe, encontrada na corti~a.

Além da influência da classe a que pertence a planta, a compo-

si~~o quimica da lignina sofre a influên~ia da localiza~~o (solo

e clima) e da maturidade da planta.

Como j' mencionado, o polimero isolado n~o apresenta as

caracteristicas quimicas da lignina Nin vivoN, portanto seria ne-

cess'rio adequar uma nomenclatura a cada tipo de material obtido

~elos diferentes processos. Entretanto, devido a inexistência de

uma normaliz~~~o na nomenclatura, denomina-se de lignina, tanto a,
macromolécula ainda no seu estado original exercendo as fun~~es

vitais de uma planta, assim como o produto obtido, pelo proces-

- 4 -
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so de extra~~o. A maioria dos autores, denomina os diferentes

tipos de lignina, acompanhada pelo nome do processo de extra~~o

e a espécie da planta da qual foi obtid~.

1.1.2 - Processas de Obten~.o

Existem basicamente dois processos industriais de ob-

ten~~o ou separa~~o da lignina a partir de plantas arborescentes,

ambos produzem-na como subproduto, na forma solúvel em água ou na

forma de res1duo insolúvel.

o primeiro processo é o normalmente utilizado nas in-

dústrias de papel e celulose onde s~o mantidas as fibril~s de ce-

lulose e promove a degrada~~o da lignina através de ataque quími-

co (sulfitos e hidr6xido de s6dio) , extraindo-a na forma de um

comp6sito solúvel em água, denominado de lix1via negra.

o segundo é um processo menos usual, que tem como obje-

tivo a obten~~o do álcool et1lico a partir da madeira, e tem como

origem o método de obten~~o da lignina Klasonô• Este método con-

siste em hidrolisar a celulose da madeira por ataque do ácido

sulfúrico, em uma concentra~~o de aproHimadamente 72% e obter ó

res1duo insolúvel da lignina altamente condensada. Nas apli-

ca~~es industriais, e>:istemessencialmente dois tipos de proces-

sos conhecidos: o de Rheinau e o de Sholler7•

Além dos processos de obten~~o da celulose e do álcool,
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JiA.emus.o industrial, existem diversos métodos de extrac;llloe de

isolamento da li;nina, praticada em laboratórios para o seu estu-

do quanto.s suas caracteristicas quimicas e estruturais-.

A lignina obtida pelo método de Klason, tem sido o ob-

jettvo de muitos trabalhos~, principalmente
na Uni1lloSoviética,

uma vez que neste pais já existem plantas industriais de obtenc;1llo

de .lcool etilico a partir da hidrÓlise àcida da madeira. Também

no Brasil tem sido mostrado interesse no estudo deste processo,

desde a instalac;1llodo Plano Nacional do Alcool.

A realizac;1llodeste trabalho foi motivada pela necessi-

dade de encontrar uma aplicac;1llocomercial da lignina obtida pelo

processo de obtenc;~o do álcool a partir da madeira, uma vez que

somente assim .ste se torna economicamente viável, em comparac~o

ao processo de obtenc;~o do 'lcool da cana-de-ac;úcar.

A li9nina é um material rico em anéis aromáticos, o que

indica o seu grande potencial de aplicac;1lloem diversas 'reas. As

pesquisa. quanto a aplicac;1lloda lignina, subproduto da indústria

d. ~elulose, têm sido amplamente efetuadas, enquanto que a ligni-

.na, subproduto do 'lcool, s~o bem escassas.

No apêndice 1, est~o descritas as principais apli~ac;~es

da li9nina .té o momento desenvolvidas.

1.2 - COQUE

A decomposic;~o t.rmica da lignina, obtida por ~u.lquer

- ó -
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'um dos métodos anteriormente mencionados, tem como produtos fi

nais o coque, o destilado liquido e o alcatr~o em propor~~es que

variam em fun;~o da temperatura do tratamento térmico 1~.11.

Segundo a revis~o biblográfica feita por Graham e Matilla 12 , a

composic~o do produto da pir61ise da lignina feita a 550°C

durante uma hora, em atmosfera de nitrogênio é: coque 55%, des

tilado aquoso 20%, alcatr~o 15% e produtos gasosos 12%. Ele

vando-se a temperatura do tratamento térmico, espera-se um aumen

to no rendimento dos materiais volatilizados em detrimento no

rendimento do coque.

Os trabalhos, normalmente encontrados nas bibliografias

tem como objetivo o estudo da obten;~o, caracteriza~~o e apli

ca;~o dos materiais extraídos 12-1~. Outros autores com interes

se em coques ou carv~es, em geral visam a sua aplica;~o como

material de alto poder calorificos16 ou como adsorvente17--19•

Em todos estes estudos as temperaturas dos tratamentos térmicos

utilizadas n~o s~o superiores a 1000°C.

Os estudos da pir6lise de lignina a temperaturas supe

riores a 2000°C, tem sido efetuados com o intuito de desenvolver

processos de obten;~o do acetileno1e, e da fibra de carbono a

partir deste materiaI2o•21• Entretanto, devido à estrutura ini

cial da lignina ser um polimero n~o linear com muitas liga~~es

cruzadas, a forma;~o de uma estrutura altamente orientada, requi

sito necessário para dar a fibra de carbono alta resistência me

c~nica22, é muito dificultada.
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Por outro lado, quando o objetivo do trabalho é de es-

tudar a aplicabilidade do coque obtido para a fabrica~~ode gra-

fites sintéticos, a orientaç~o preferencial dos cristalitos n~o é

fator primordial, mas sim o estudo das suas propriedades à tem-I

peratura de tratamento térmico superior a 2500QC.

o arranjo estrutural atbmico do coque de lignina deter-

minado qualitativamente por técnica de difraç~o de raio-X10•11 e

a sua morfologi~ par meia de microscopia eletrOnica de varredu-

raZ3, tem mostrado que este material apresenta característica es-

trutural de um material carbonoso n~o grafitizável, segundo a

classifica~~o proposta por Flanklinz4, e normalizada por Fitzer e

colaboradoresze•

o carbono duro ou a material carbonoso n~o grafitizável

se caracteriza par n~o apresentar durante a processo de pirólise

uma fase liquida-sólida denominada de mesofase. E durante a me-

sofase, que o carbono mole ou o material carbonoso grafitizável

se rearranJa estruturalmente de maneira a atingir uma estrutura

cristalina tridimensional graf1tica, quando tratada a temperatu-

o carbono dura, por apresentar características, como a

fragilidade e possibilidade dR polimento superficial, análogas às

das materiais v1treos, é também denominado de carbono vitreo2~.

A sua .str~tura cristalográfica final alcançável através de tra-

tamentos térmicas, é uma estrutura cristalina bidimensional,

composta de empilhamentos de planos paralelos constit~idos de

8 -



átomos de carbono posicionados aproximadamente nos vértices dos

hexágonos regulares, sem apresentar ordena~~o quanto às posi~~es

relativas dos átomos pertencentes a diferentes planos~4.26-~~.

Este tipo de estrutura é normalmente encontrado em ma

teriais carbonosos obtidos a partir de diversos tipos de resinas,

e é denominado de estrutura turbostrática, e o material de carbo

no poliméric026• O diagrama de difra~~o de raio-X de uma estrutu

ra turbostrática difere do de grafite, por n~o apresentar refle

x~es tridimensionais.

A dificuldade em promover ordena~~o tridimensional des

sa estrutura, tem sido assunto de muitos estudos e a explica~~o

foi dada através do modelo estrutural proposto inicialmente por

Jenkins e kawamura26, e posteriormente aperfei~oado por Rousseaux

e Tchoubar27•2e• Segundo estes trabalhos, a forma~~o de camadas

de carbono em forma de fitas sobrepostas paralelamente, com as

suas extremidades entrela~adas e interconectadas, n~o permite que

os planos com estrutura hexagonal se desloquem para as posi~~es

de menor energia, isto é, para formar a estrutura grafitica tri

periÓdica.

De acordo com a normaliza~~o da nomenclatura dos mate

riais carbonosos, proposta por Fitzer e colaboradores~5, existem

interpreta~~es dúbias quanto ao termo coque e carv~o. Pois deve

se denominar de coque, o material que passa por uma fase liquida

durante o tratamento térmico de carboniza~~o e que se grafitiza

parcial ou totalmente, quando submetido a tratamentos térmicos a

- 9 -



temperaturas da ordem de 3000°C. A lignina, por outro lado, ape

sar de apresentar um ponto de amolecimento entre 120 e 2000C 2~,

que depende do seu peso molecular, n~o é um material grafitizá

vela Consequentemente, o produto sólido constituido essencialmen

te do elemento carbono, resultante do tratamento térmico da lig

nina, poderia ser denominado de carv~o, por apresentar estrutura

turbostrática, ou de coque por apresentar uma fase líquida-sólida

durante o tratamento térmico.

No presente trabalho, assim como em outros trabalhos já

realizados, denomina-se de coque de lignina, o resíduo da piróli

se da lignina, principalmente para diferenciá-lo do material car

bonoso obtido da pirólise de madeiras, onde n~o há o controle ri

goroso das condi~~es de tratamento térmico e de prepara~~o do seu

precursor.

o coque de lignina, mesmo tratado a altas temperaturas

n~o apresenta estrutura grafítica tridimensional. Mas, segundo o

trabalho realizado por Polidoro e colaboradores~m, quando o coque

de lignina é utilizado como um dos principais componentes de uma

mistura, pode-se obter, a partir de tratamentos adequados, um

grafite sintético com propriedades físicas semelhantes às de um

grafite comercial.

Uma sinópse sobre o processo de fabrica~~o de grafite

sintético, assim como os resultados obtidos da avalia~~o do gra

fite obtido a partir do coque de 11gn1na pelo Grupo de Grafite do
•

CTA, est~o apresentados no Apêndice 11.
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Mencionou-se, que a lignina coqueificada é um material

carbonosos n~o grafitizável. Para que haja uma compreens~o quan-

to a diferen.as estruturais básicas entre uma estrutura grafítica

ideal e uma estrutura grafítica turbostrática, será a seguir

apresentada uma descri.~o sucinta da estrutura e propriedades

básicas de um grafite monocristalino.

1.3 - GRAFITE

o grafite é por definiç~o uma forma alotr6pica do ele-

mento carbono, agregado de maneira a formar uma estrutura tripe-

ri6dica, constituída de planos basais formados por átomos de

carbono posicionados nos vértices de hexágonos regulares, empi-

lhados ordenadamente na sequência ABAB•••, estrutura hexagonal

proposta por Hull~s2.33,ou na sequência ABCABC•••, estrutura rom-

boédrica proposta por Debye e Scherrer34, ambas est~o mostradas

na figura 2, com as suas respectivas celas unitárias. A estrutu-

ra romboédrica tem sido verificada em grafites, sempre na presen-

.a da estrutura hexagonal, e sabe-se que ela é instável a altas

temperaturas, quando transforma-se em estrutura hexagonal34•

Os átomos de carbono, que constituem um plano basal da

estrutura grafítica, se ligam por meio de ligaç~es covalentes de

orbitais coplanares tipo sp2. As liga.~es dos átomos pertencentes

a diferente planos é feita por força de Van der Waals dos,
elétrons no orbital 2pz. A primeira, denominada de ligaç~o tipo

cr , apresenta alta energia e os elétrons fortemente ligados, con-
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Figura 2 - Estrutura hexagonal (a) e romboédrica (b) do gra-

fite, com suas respectivas celas unitárias.
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ferindo aos planos alta resistência mecanica34.3~. Os elétrons

parti cipantes da Iigai;:~o TI entre os planos n~o s~o mui to bem 10-

calizados, e a sua liberdade de deslocamento é tida como respon-

sável pelas propriedades de transporte de carga do grafite36•

A estrutura hexagonal grafltica (figura 2) apresenta
c::>

uma distancia interatÓmica de 1,46A no mesmo plano, e uma distên-

cia interplanar de 3,354A3~. A sua célula unitária contém 4 áto-

mos de carbono posicionados em (0,0,0), (0,0,1/2) , (2/3,1/3,0)

e (1/3,2/3,1/2), tendo dois vetores da rede coplanares e de m6du-

10 igual a 2,46A e o terceiro perpendicular a estes com 6,7078A.

A diferen~a existente nas for~as de liga~~o entre os á-

tomos de carbono na dire;~o paralela e perpendicular ao plano ba-

sal, confere ao grafite monocristalino uma natureza altamente a-

nisotr6pica. O m6dulo de elasticidade medido na dire~~o paralela

ao plano basal (l/sl.1) é de 1.080 GPa (5 vezes o valor apresenta-

do por um a;o), enquanto que na dire~~o normal ao plano, o valor

do m6dulo (l/s33) é de 38,7 GPa (metade do valor do alumínio) 37.

A tens~o de ruptura do plano basal apresenta um valor te6rico de

109,5 GPa 38, enquanto que a tens~o de ruptura por cisalhamento

entre os planos basais é da ordem de 0,73 GPa

o estado de agrega;~o do grafite a temperatura ambiente

é s6lido, e permanece invariável neste estado até a temperatura

de 3900 K, quando aquecido em atmosfera inerte. O ponto trlplice

do grafite é tido como 3900 K a 100 atm, condi~~o acima da qual

pode-se obter grafite na forma fundida34•
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o grafite monocristalino ocorre na natureza misturado,

geralmente, com mica e silica. A utiliza~~o deste grafite natural

se restringe a aplica~~es onde s~o exigidas apenas as proprieda-

des de lubrifica~~o e de baixa resistividade elétrica. Isto se

deve ao fato de que este material quando conformado por processos

convencionais (extrus~o ou compacta~~o),mesmo com a adi~~o de

aglutinantes adequados, n~o apresenta resistência mecênica ele-

vada4111• Para a aplica~~o na Area nuclear, por outro lado,

exige-se uma alta pureza (teor de cinzas da ordem de 20 ppm 41),

qualidade dificilmente atingivel por este tipo de grafite devido

ao alto teor de impurezas contido.

Uma maior resistência mecênica do grafite é conseguida

por meio de promo~~o de liga~~es cruzadas entre os Atomos per-

tencentes a diferentes planos basais42• Isto significa que a es-
,

trutura n~o deve ser exatamente a do grafite ideal, quando

é requisitada alta performance em termos de resistência me-

canica •

A solu~~o para o caso em que se necessita de material

com caracteristicas similares às do grafite monocristalino, e

também com resistência mecênica relativamente alta, é conseguida

através da fabrica~~o de um material denominado de grafite sinté-

tico.

Existe essencialmente dois processos distintos de ob-

••

ten~~o de grafite sintético. o primeiro, mais convencional, tem

como base conformar, por proce.so de extrus~o ou compacta~~o, uma

.;..14 -



mistura homogênea, composta de materiais com alto teor de carbo-

no, e tratá-Ia termicamente até a temperatura apro>:imada de

•••.2 . o segundo consiste em obter um material carbonoso

altamente orientado, através da deposi~~o pirolítica de carbono,

produzido pela decomposi~~o térmica de um gás org~nico. Este ma-

terial é transformado, em grafite com alto grau de cristalinidade

e alta pureza, com posterior tratamento térmico a temperaturas

superiores a 2500°C •••.2 .

No apêndice 11 está descrito o processo de obten~~o

convencional do grafite sintético, e os resultados obtidos dos

trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Grafite do Centro Técnico Ae-

roespacial (CTA) , onde foram utilizados, como principais matérias-

primas o coque de lignina e o grafite natural brasileiro.

1.4 - ObjetivDs da Tese

o presente trabalho tem como objetivo elucidar a va-

ria~~o e a correla~~o de diversos par~metros físicos e estrutu-P

rais da lignina tipo Klason de origem angyosperma, quando subme-

tida a tratamentos térmicos, sob atmosfera inerte, a temperaturas

crescentes. Dentro deste objetivo abrangente, destacam-se os se-

guintes tópicos:

a) Estudo das varia~~es das propriedades físicas como

" a denllÍdade aparente, a porosi dade, a densi dade "real" e a resi s-

tividade elétrica, em fun~~o das condi~~es de prepara~~o das
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amestras (press~o de compacta~~o) e de tratamentos térmicos (taxa.
de aquecimento e temperatura máxima).

b) Análise das varia~~es estruturais atOmicas e mor

fo16gicas, respectivamente, por meio da técnica de difra~~o de

raio-X e de microscopia eletrOnica de varredura, das amostras

tratadas a diferentes temperaturas máximas;

c) Determinai~o de um modelo de varia~~o estrutural

da lignina tratada termicamente, associado às varia~~es das pro

priedades fisicas observadas.

Além do interesse do ponto de vista da pesquisa básica,

os estudos das variai~es da estrutura, das propriedades fi.icas,

e das suas correla~~es, têm como objetivo determinar os paréme

tros relevantes e as suas condii~es de controle, para a fabri

ca~~o do coque de lignina. Isto, por sua vez, contribuirá ao

conhecimento de par~metros mais adequados do processe de ob

teni~o do grafite sintético, permitindo otimizar as característi

cas fisico-quimicas do produto final.

'o processo de fabricai~o do grafite sintético, tendo

como matéria-prima principal o ceque de lignina, é um trabalho

inédito e é de relevancia no contexto nacional do desenvolvimento
.

tecnol6gi~o, uma vez que se utiliza um precursor n~o convencional

de fonterenovável, encontrado em abundancia na natureza.
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---------------~-------------------------
11 METODOS E X P E R I M E N T A I S

2.1 - PREPARACAO DE AMOSTRAS E TRATAMENTOS TERMICOS

O material estudado no presente trabalho foi obtido

como subproduto na planta piloto de obten~~o de álcool a partir

da madeira, pertencente à Fundaç~o de Tecnologia Industrial

(FTI) • A madeira utilizada como matéria-prima foi a de

Eucaliptus, sendo a sua digest~o feita em uma etapa com a utili-

za~~o de ácido sulfúrico a 180cC.

Este material é, portanto, uma lignina Klason de origem

angyosper.a, que de acordo com a análise feita pela FTI, em

base seca, é composto de: 83,2 Y.de lignina, 5,42 Y.de celulose,

5,91y' de a~úcares redutores totais, 5,59 Y.de açúcares redutores

fermentáveis e 0,32 % de açúcares redutores n~o fermentáveis. Seu

do assim, o material utilizado é uma mist~ra de celulose e açúca-

res em pequenas propor~~es, numa matriz de lignina, o qual no pr~

sente trabalho, será denominado simplesmente de lignina.

A lignina recebida consiste de uma mistura de p6s fi-

nos e de partículas maiores, muitas com formas semelhantes às

apresentadas por cavacos de madeira, tendo uma colora~~o marron-

avermelhada e teor de umidade de aproximadamente 30%.

Este material foi inicialmente moido em moinho de bola

e tamizado, de maneira a se obter um p6 com tamanho de partícu-
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Ias menor que 74 um, o que permitiu obter uma amostra com distri-

bui~~o granulométrica homogênea.

Para facilitar a realiza~~o de experimentos de difrato

metria de raio-X e de espalhamento de raio-X a baixo Ingulo, as

amostras foram preparadas em forma de discos, com dilmetro de 3~

mm e espessura entre 1 e 2 mm. Os discos foram obtidos por pren-

sagem unidirecional, a temperatura ambiente, com a utiliza~~o de

uma prensa hidráulica. Para a determina~~o da press~o de compac-

ta~~o a ser utilizada, efetuou-se um estudo preliminar variando-

se este parlmetro, e obtendo-se como valor ideal a press~o de

170 MPa.

Um estudo prévio sobre a influência da granulometria da

lignina, na densidade da pastilha, mostrou que para se obter a-

mostras compactadas com maior fator de empacotamento, o melhor é

utilizar uma mistura granulométrica composta de : 64,2% de partí-

culas cem dimens~c entre 177 e 250 um, 5 % entre 74 e 104 um e

3121,8 % menores que 74 um. Esta composi~~o foi baseada na mistu-

ra granulométrica normalmente utilizada em metalurgia do pó.

As partículas de lignina de diferentes granulometrias foram obti

das a partir da granula~~o por via úmida do pó, com partículas

menores que 74 um, seguida de uma nova etapa de moagem, via moi-

nho de bolas.

Com o intuito de se e$tudar a influência da temperatura

máxima na estrutura e nas propriedades físicas e químicas, todas

as amostras foram tratadas termicamente a uma determinada tempe-

- 18 -
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junto

ter me,-

similaridade ao proces-

c6digo CLx, onde x indi-

os discos foram individualmente nu-
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determinando-se a temperatura do ca-

A temperatura de tratamento foi monitorada

tratamento foi monitorada por meio de um pirOme-

máxima do tratamento.

no intervalo de 300 a 2600mC. Para facilitar a i-

determinou-se o tratamento térmico, a temperaturas

do coque de lignina ser um material carbonoso n~o

tratamento foi efetuado em lotes de 20 discos,

mantendo-se no seu interior uma atmosfera inerte (ni-

Para tratamentos térmicos a temperaturas iguais ou in-

carbonoso.

eriores_a 1000-C foi utilizado um forno tubular com resistência

dig~tal e um registrador gráfico. Estes tratamentos térmi
,--':,~~.~::;:<

denominados de carboniza~~o, por ocorrer nesta faixa

a transformaç~o química de um material orgênico

'kT composto essencialmente de carbono, isto é, ma-~,,:..

Os tratamentos térmicos a temperaturas superiores a

!/.112100°C .},C)ram realizados utilizando-se um forno com resistência
:,~-'~';;:J::,fj:,:'j>",'f',- -)~'", ,

:"~f;:i;.:tubulardegrafite, mantendo a atmosfera inerte (nitrogênio ou

0!fj·~!,~t~l~;i:;~;·,', •..•;.:;"~J:4

'.irargOnio),li: e com a parede metálica e>lterna refrigerada a água.tJ'".;-, '-', ,< ;;,,~-'<:ti::.:i

:...:l;iN~~);.trog.nio ,ou arge,nio) •
'"::·,~,,_~r:.':f#;',~~~lT~:g>fi~-',_~.,:; .:-,~";~J~~~~7.

·i;:.~..~ormeio,de um termopar Cromel-Alumel (Ni-Cr), posicionado
,.',,:':,:~t:;~í~:,~::'A;':':t',:,~~~ ;jt~:-:

,.{"l' -o.cadinn.o onde as amostras foram alojadas, acopl ado a um
;,,~:-,!,,-,;~·t~_l

------- .•..-----------------.-.------------------ - .---_._~_.~_._._-,- ..."



so utilizado para os materiais grafitizáveis.

Todas as amostras em forma de disco foram colocadas

num cadinho de grafite e cobertas com grafite natural em forma de

pó, para serem submetidas aos tratamentos térmicos. Este proce

dimento foi adotado para evitar uma eventual o>:ida~~o,devido a

presen~a de impurezas de oxigênio no gás inerte.

o resfriamento das amostras, após atingirem as condi

~~es prefixadas dos tratamentos térmicos, foi feito desligando

se o forno e mantendo-se a amostra no seu interior, até atingir a

temper~tura ambiente • Nos tratamentos térmicos a temperatura má

xima d~ 1000°C, o resfriamento teve dura;~o média de 6 horas, en

quanto que nos da grafitizaç~o, uma média de 4 horas. Este proce

dimento foi fixado mediante um estudo preliminar, que mostrou ser

a taxa de resfriamento um par~metro n~o influente na estrutura

final do coque obtido.

Em cada um dos tratamentos de carbonizaç~o, a taxa de

aquecimento foi mantida constante, mediante a construç~o e utili

za;~o de um programador automático de aquecimento. Foi necessá

ria a construç~o deste programador, mostrado na figura 3, uma vez

que n~o havia disponibilidade no laborat6rio e nem no mercado na

cional de um programador com as características necessárias

(aquecimento linear com tax3 menor que 6°C/h). Foi efetuado um

estudo preliminar variando-se a taxa de aquecimento entre 6 e 83°

C/h; que mostrou ser este par~metro de pouca influência na estru

tura e nas propriedades físicas e químicas dos coques. O perfil

de aquecimento das amostras, para a taxa de aquecimento de 41,O°

- 20
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Figura 3 - Ilustraç~o do pirOmetro ótico e do progra-

mador de aquecimento linear.
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C/h, conseguido com a utiliza~*o deste programador, está

representado na figura 4. A análise do desvio a curva mos-

tra que o sistema funciona com precis~o de aproximadamente

5 Y..

Na figura 5 representou-se o esquema de funcionamento

deste progr~mador, que pelo baixo custo dos componentes necessá-

rios e pela facilidade de confec~~o, pode ser uma solu~~o viável

para os 1~borat6rios que necessitam efetuar tratamentos térmicos

com perfil de aquecimento linear programado e que n~o tenham re-

cursos para a aquisi~~o de equipamentos importados.

o controle da taxa de aquecimento do forno de grafiti-

za~*o foi feito manualmente pela opera~~o do potenciômetro, que

limita a corrente fornecida a resistência de grafite. Foram fei-

tas diversas calibra~~es para se obter um perfil adequado de tem-

peratura versus corrente e versus tempo, e tomou-se como padr~o o

perfil de aquecimento mostrado na figura 6 ( 500°C/h).

As amostras submetidas a tratamen~os de grafitizaç~o,

foram previamente tratadas a 1000°C no forno de carboniza~~o,

para reduzir o teor de voláteis, que quando desprendidos dentro

do forno de grafi't:izaç~opoderiam contaminar e danificar a resis-

tência de grafite.

o gás utilizado para manter a atmosfera inerte no inte-

rior do forno foi tratado, passando-o através de um forno elé-

trico, aquecido a 800°C, contendo esponja de tit*nio, que por
•

rea~~o de oxida.~o e redu~~o diminui o teor de oxigênio no gás.
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F
Cl C2

8

Figura 5 - Esquema do funcionamento do programador de

aquecimento linear:

F = forno de carboniza~~o;

Cl = controlador de temperatura;

C2 = controlador, limitador de temperatura máxima;

M = motor de baixa rota~~o com engrenagens;

Pl = potenciOmetro de precis~o com engrenagem;

P2 = potenciOmetro de precis~o;

B = fonte de tens~o com corrente continua ( 1,5V).
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Mesmo com estas precau~~es, para evitar a danifica~~o

da resistência de grafite, ocorreu uma oxida~~o gradativa do tubo

original, até o seu rompimento total. Devido a inexistência de

resistências originais sobressalentes no laboratório e também no

mercado nacional, conseguiu-se adequar um grafite tubular de diê-

metro menor, para dar continuidade ao trabalho.

Para cada substitui~~o da resistência de grafite foi

necessério realizar uma nova calibra~~o quanto ao perfil de aque-

cimento, até se obter uma curva de temperatura versus tempo simi-

lar à curva obtida com a resistência original.

Durante os tratamentos térmicos de carboniza~~o da lig-

nina foi observado o desprendimento de gases, liquidos e alca-

tr~es, porém, nenhum estudo da recupera~~o ou da caracteriza~~o

de.te. produtos foi realizado neste trabalho, uma vez que o obje-

tivo é o de elucidar as características do coque obtido.

2.2 -CAIACTERIZAÇ~O DA LIGNINA E DO COQUE

Diversas técnicas de medidas e de anélises foram

utili%adas para tentar melhor caracterizar a lignina original e

o coque obtido por tratamento térmico •

As variaç~es químicas foram acompanhadas pelas análises

do t.or de carbono fixo, de cinzas e de umidade, além da determi-

n.~ab inicial do teor de a~úcares na lignina. Para algumas amos
I
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tras foram também feitas análises qualitativas das impurezas

inorgânicas presentes no material por meio de espectrometria de

de raio-X, e quantitativas por meio de absor~~o atômica (das cin

zas). Foram também realizadas medidas espectrofotométricas de

absor.~o ótica da regi~o do infravermelho das amostras, tratadas

termicamente até a temperatura de 1000~C, para contribuir na ela

bora~~o de um modelo da mudan.a na estrutura molecular da

lignina.

As varia;~es macroscópicas das amostras em forma de

discos foram estudadas mediante medidas de varia~~o da massa, do

volume, da densidade aparente e IIrealll e da porosidade.

A microscopia ótica foi utilizada para se estudar a

varia~~o na porosidade superficial dos coques, e a eletrônica de

varredura para se estudar a morfologia da matriz incipiente doa

materiais tratados termicamente a diferentes temperaturas.

A varia~~o estrutural atômica foi estudada por meio da

técnica de difra;~o

IImicrollporosidades

X a baixo ângulo.

de raio-X a alto ângulo, e a IImesoll e

por meio da técnica de espalhamento de raio-

Determinou-se a resistividade elétrica de todas as

amostras produzidas na forma de disco,a temperatura ambiente, com

o intuito de determinar o melhor procedimento para a fabrica;~o
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de coque para ser aplicado como matéria-prima na fabrica~~o de

grafites sintéticos.

As técnicas utilizadas para a caracteriza~~o, em termos

de teorias envolvidas e procedimentos e>:perimentais, ser~o a se-

guir descritos.

2.2.1 - Anélises Químicas

As análises químicas usadas para a caracteriza~~o de

um material carbonoso e do seu precursor s~o divididas em três

grupos: a análise imediata, a análise dos elementos inorgénicos

de impureza e a análise elementar do material orgénico.

A seguir ser~o descritos os procedimentos utilizados

para cada tipo de análise efetuada*.

2.2.1.1 - Análise Imediata

a - Umidade

Este método refere-se • determina~~o do teor de água da

amostra, estabelecida pela perda de peso quando aquecida

em condi~~es rigorosamente controladas de temperatura,

- 28 -
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tempo, atmosfera e peso inicial da amostra.

A metodologia utilizada foi a normalizada pela ASTM O

3173-73, e consiste em se determinar a perda de massa da

amostra, pulverizada a uma granulometria menor que 60

mesh, colocada em uma cápsula de porcelana e aquecida a

uma temperatura de 105 + 2°C, durante vários períodos

(2h, lh, ••• ) até cessar por completo a varia~~o da massa

da amostra.

b - Materiais Voláteis

Este método determina o teor de material que se volatili-

za a 950°C em condi~~es controladas, através da perda de

peso da amostra, dada pelos produtos gasosos, excluindo-

se os vapores de água.

A metodologia utilizada. a padronizada pela Petrocoque

S/A - No.319/54, e consiste em aquecer a amostra colocada

num cadinho de platina a 950 + 20QC, em presen;a de ar

atmosférico, durante 7 minutos cronometrados. O tempo de

resfriamento para a pesagem é mantido em 15 minutos.

A quantidade de material carbonoso que é consumida duran-

te esta análise, pela combust~o, é determinada repetin-

do-se o procedimento do ensaio, ap6s a determina;~o da

massa volatilizada em primeira instancia da análise.
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c - Cinzas

Este método determina a quantidade de material inorg~nico

contido na amostra pela combust~o total do carbono, em

condi.~es controladas de tempo, temperatura, atmosfera e

peso inicial da amostra.

A metodologia desta análise consiste de várias etapasl

i - Colocar a amostra num cadinho de platina, e introdu-

zi-la no interior de uma mufla com fluxo de ar mode-

rado, à temperatura ambiente.

ii - Aquecer a mufla, com a amostra no seu interior, a 500

°C, e mantê-la a esta temperatura por 1 h.

iii - Elevar a temperatura da mufla a 750°C, e mantê-la

por 2 h, ou pelo tempo necessário para que ocorra

a combust~o completa do carbono. A queima total do·

carbono é indicada pela ausência de flocos pretos.

iv - Elevar a temperatura da mufla a 960aC e mantê-la por

1 h.

v - Retirar o cadinho com a amostra, resfriá-lo no desse-

cador e pesá-lo numa balan.a analítica.

vi - Repetir a igni.~o a 960°C por 30 min, até obter o pe-

so constante da amostra.

d - Carbono Fi>lo

o teor de carbono fi)co de um material carbonos~, ou do
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seu precursor, é obtido pela soma das porcentagens do

teor de umidade, de cinzas e de materiais voláteis, sub-

traindo-se de 100 'l..

2.2.1.2 - Análise dos Elementos de Impurezas

a - Espectrometria de Raio-X

Através da identifica~~o de raio-X secundário, emitido

pelos diferentes elementos químicos, com comprimentos de

onda característicos, determina-se qualitativamente as

impurezas presentes na amostra. Esta técnica é eficien-

te e rápida, n~o necessitando de prepara~~o especial da

amostra, mas existem limita~~es quanto a detec~~o de ra-

dia~~es emitidas pelos elementos leves.

No presente trabalho foi feito o levantamento prévio de

impurezas presentes nas amostras de lignina, em diferen-

tes estágios dos tratamentos térmicos, com a utiliza~~o

de um equipamento comercial X-Ray Spectrometer PW-1730/44

da Phillips.

b - Enxofre Total

'\

Este método refere-se a determina~~o do enxofre total

contido em uma amostra de material carbonoso ou em seu
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precursor. Dentro dos diferentes métodos de determina~~o

de enxofre existentes, no presente trabalho adotou-se o

o método de Eschka, por este ser de fácil execu~~o e n~o

necessitar de equipamentos especificos.

A metodologia é padronizada pela ASTM-D3173-26 e consis-

te em várias etapas:

i - Colocar num cadinho de porcelana 1 g de amostra ho-

mogeneizada com 3 9 de mistura Eschka, cobrindo-a com

mais 1 9 de mistura Eschka. Num outro cadinho de por-

celana pesar 4 9 de mistura Eschka, que vai servir

de branco para a análise.

ii - Calcinar o conteúdo dos dois cadinhos a 800°C, por

3 h, e após o seu resfriamento transferir para o bé-

quer de 250 ml, com 50 ml de água quente destilada

(temperatura próxima ao seu ponto de ebuli~~o).

Adicionar 50 ml de água fria destilada de maneira a

retirar os residuos aderidos ~a parede do béquer.

iii - Adicionar 25 ml de ácido cloridrico concentrado e

aquecer numa chapa para completa dissolu;~o do re-

siduo. Colocar 3 9 de zinco e continuar aquecendo

até que o volume da solu~~o se reduza à, aproximada-

mente, 100 ml.

iv - Filtrar a solu~~o, ainda quente, com papel de filtro

faixa branca. Recolher o filtrado em um béquer de
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250 ml e adicionar, de forma a lavar as paredes do

béquer, 50 ml de água quente destilada. Aquecer o

béquer contendo o filtrado até que o volume da so-

lu~~o se reduza à, aproximadamente, 100 ml.

v - Retirar da chapa a solu~~o e adicionar 10 ml de so-

lu~~o de cloreto de bário e homogeneizar com bast~o

de vidro, cobrir o béquer com IIparafilmelle dei>carem

repouso durante 12 h.

vi - Filtrar novamente a solu~~o com papel de filtro fai-

xa azul, e lavar o resíduo sobre o papel de filtro,

com água quente, até que o filtrado acuse a ausência

completa do cloreto, quando testado com solu~~o de

nitrato de prata. Colocar o papel de filtro conten-

do o precipitado num cadinho de porcelana e carboni-

zar o papel num forno mufla a temperatura entre 500

e 550~C. Quando a carboniza~~o estiver completada,

indicada pela coloraç~o branca do resíduo, efetuar a

calcina~~o a 925°C durante 20 minutos numa mufla.

vii - Resfriar o cadinho no dessecador e pesar numa ba-

lança analítica.

c - Análise dos Elementos Contidos nas Cinzas

Este método visa a determina~~o quantitativa dos elemen-

tos inorg~nicos, contidos nas cinzas da amostra, por meio
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ml. Resfri~r e filtrar o resi-

';'.

•

. ,

papel de filtro, lavando com

1"'1 II

água destilada para aumentar o volu-

o conteúdo do cadinho para um béquer,

obtidas na análise imediata, mantidas no

platina, adicionar 1 g da mistura funden-

de polietileno e cobrir o cadinho com tam-
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baseia-se na propriedade de um átomo,

característico da sua transiç~o para o es-

a massa fundida e colocar 20 ml de água

isentas de ácido•

e 2,5 ml de ácido clorídrico, e aquecer

o cadinho a 1000QC, num forno mufla, para

chapa elétrica até a dissolu~~o completa do

de espectrofotometria de absorç~o atOmica.

quente destilada, até que as águas de lavagem

após uma fase anterior de prepara~~o da amostra,

homogeneizar a mistura com raspadeira de platina

estado fundamental, a~sorver radiaç~es com compri-

consiste das seguintes etapas:
_- • ,_c: ~,~. '

A meto~~lOgia consiste na utiliza~~o do equipamento espe-



v - Do resíduo, determina-se o teor de silício, e do fil-

trado, os outros elementos por meio de um espectrOme-

tro de absorç~o atOmica.

Além dos métodos descritos, para a análise completa das

impurezas inorgênicas do material carbonoso e do seu precursor, é

necessário determinar o teor de carbono total, hidrogênio, nitro-

gênio e oxigênio da amostra. Porém devido a inexistência do

equipamento adequado nos laborat6rios do CTA, até a conclus~o

deste trabalho, estas determinaç~es n~o foram efetuadas.

2.2.2 - Caracterizaç~o Física

A massa das amostras em forma de disco foi determinada

por meio de balança analítica, e o volume pela determinaç~o da

média de cinco mediç~es de espessura com o uso de micrOmetro (me-

nor escala em 0,005 mm) e de uma mediç~o do diêmetro com o uso de

um paqufmetro (menor divis~o 0,05mm). Estas determinaç~es foram

efetuadas em todas as amostras, antes e ap6s os tratamentos tér-

micos a que foram submetidos, ap6s a secagem numa estufa a 105aC

por 2 horas.

A densid~de aparente foi calculada pelo quociente entre

a massa e o volume de cada amostra. Isto implica que a densidade

aparente é um valor médio que inclui os poros presentes no mate-

rial.

Para as amostras tratadas em forma de pó, s6 foi deter-
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minada a sua massa antes e apOs o tratamento térmico.

A densidade "realll foi medida pelo método de IIflutuac;~o

e afundamento" das amostras reduz idas em forma de pO c:om granulo--

•

metria menor que 74 ~m43. Sup~e-se que com esta granulometria

as particulas de pO estejam livres de porosidade. Isto é

na realidade uma aproxima;~o, já que os poros submicrosc6picos

n~o podem ser eliminados por este método.

A técnica normalmente utilizada para a determinac;~o da

porosidade de materiais carbonosos é a da introduc;~o de hélio,

nitrogênio ou diOxido de carbono gasoso, com determinada press~o,

preenchendo-se assim os poros acess1veis44-46, ou ainda por meio

da utiliza~~o de um porosimetro de mercúrio que também tem o

mesmo principio de determinac;~o dos métodos que utilizam os

gases47•4Elt•

No presente trabalho, devido a inexistência de equipa-

mentos adequados para efetuar estas medi;~es, nos laborat6rios do

CTA, optou-se para a determinac;~o indireta da porosidade PM dos

materiais, através dos valores da densidade apear"entee "real 11 ob··-

tidos, utilizando-se a seguinte equac;~o:

100, (1)

onde DA~. e DR s~o as densi dades aparente e "real" , respectiva-

mente. Devido a aproximac;~o envolvida na medida da densidade

real, a porosidade PM determinada pela equac;~o (1)
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contribui~~o dos poros submicroscópicos.

Durante a determinar;:~oda densidade lIrealll, observou-se

que algumas amostras, tratadas termicamente sob determinadas con-

di~~es, apresentam uma fra~~o de matriz mais densa e uma outra

menos densa. Nestes casos foi tomado como densidade "real11 , o va-

lor determinado para a fra~~o mais densa, considerando-se que é

esta frar;:~oda matriz que contribui efetivamente nas propriedades

fisicas e estruturais do coque. Náo foi possivel efetuar a dete~

mina;~o da fra;~o percentual de cada uma das fases (mais densa e

menos densa), devido às dificuldades inerentes da técnica experi-

mental utilizada.

2.2.3 - Microscopia Dtica

A microscopia ótica de luz polarizada é uma t~cnica

muito utilizada na determina;~o das orienta~~es de cristalitos

em um material policristalino49, e no estudo da mesofase do pi-

cheem-e2• A interpreta~~o das micrografias obtidas é feita pela

diferenr;:ana colora~~o de regi~es com orienta~~es cristalinas

diferentes. Isto é facilmente verificado nas micrografias ob-

tidas de um coque de petr6leo ou de um grafite sintético, exem-

plificadas nas figuras 7 e S.

As amostras de lignina, tratadas termicamente a dife-

rentes temperaturas, foram seccionadas em 4 partes, e embutidas

em uma matriz de resina poliéster, de maneira que a superfície
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Figura 7 - Micrografia do coque de petróleo tipo agulha obti
da através da micrsocópia ótica de luz polarizada.

Figura 8 - Micrografia do grafite sintético tipo AGR obtida atra
vés da microscopia ótica de luz polarizada.
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radial e a transversal ficassem posicionadas paralelamente à su-

perficie da matriz de resina.

A superfície da resina, após a sua completa polimeri-

za~~o, foi polida adequadamente com lixas e pastas de alumina, de

maneira a se obter uma superfície da amostra embutida isenta de

riscos perceptíveis com o microscópio utilizado.

As micrografias das amostras assim preparadas foram ob-

tidas por meio de um microscópio ótico Olympus, modelo BH, equi-

pado com lampada de halogénio-tungsténio de 50W e de objetivas

plano-cromáticas especiais para observa~~o com luz polarizada,

e com magnifica~~o máxima de 1000X. Para a análise qualitativa e

e comparativa das texturas das diferentes amostras foi utilizada

uma objetiva com 200X de magnifica~~o.

Uma análise visual foi feita em toda a superfície da

amostra tanto na dire~~o radial como na dire~~o transversal, e

um campo com textura representativa de cada amostra foi escolhi-

do e fotografado.

2.2.4 - Hicroscopia EletrOnica de Varredura

Segundo os estudos realizados por Markovic e colabora-

dores e3, as fra~~es de material carbonoso com estrutura amorfa,

quando submetido ao ataque de ácido crOmico a uma determinada tem

peratura e por intervalo de tempo adequado, desprende-se da amos-

tra, pelo processo de oxida~~o. A remo~~o seletiva do carbono
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isotrópico, produz um efeito superficial de revela~~o da te~tura

morfológica da carbono anisotrópico. Significando que este pro-

cessa de prepara~~o da amostra permite retirar somente a por~~o

da material carbonoso com estrutura amorfa, pois como Já foi vis-

ta, tanta a estrutura turbostrática como a graf1tica tridimensio-

nal s~o anisotrópicas.

A te~tura revelada da carbono cristalina apresenta uma

superficie bastante irregular, devida às remo~~es ocorridas.

Assim senda, a sua morfo10gia só poderá se observada, utilizando-

se técnicas que permitem observara textura do material em pro-

fundidade , isto é, em três dimens~eB. A microscopia eletrOnica

de varredura torna-se assim a técnica mais conveniente para a ob-

serva.~o microscópica da material preparado pela processo acima.

Os coques de 1ignina tratadas a temperaturas na inter-

vala de 700 a 2600=C, foram preparadas de maneira análoga às

amostras para observa~~o em microscópio ótico, embutindo-as e po-

li~do-as adequadamente.

A superficie polida das amostras foi atacada quimi-

í-amentecem solu~*o de ácido crbmico (10g de dicromato de potás-

sio em 50ml de acido ortofosfórico) a 150~C durante 2,5 horas.

Após o término do ataque, as amostras foram lavadas em água. cor-

rente, secas em ar quente, e revestidas com ouro por evapora~~o.

A análise morfológica destas amostras foi feita, utili-

zando-se um microscópio eletrOnico de varredura modelo JSH35,
•



da JEOL.

Uma observa~~o visual de toda a superfície da amostra

foi inicialmente feita, e uma regi~o representativa da textura

foi escolhida e fotografada para uma posterior análise comparati-

va entre as morfologias das amostras tratadas termicamente a di-

ferentes temperaturas.

2.2.5 - Difra~~o de Raio-X a Alto Angulo

2.2.5.1 - Considera~~es Gerais

A transforma~~o química da lignina, um material orgê-

nico, para um material essencialmente composto de carbono é acom-

panhada de transforma~~es estruturais, que podem ser estudadas

por meio de diagramas de difra~~o de raio-X. A análise qualita-

tiva dos difratogramas obtidos das amostras tratadas a diferen-

tes temperaturas, representados na figura 9, mostra que esta

transforma~~o se processa no sentido de estado amorfo para um es-

tado cristalino.

Apenas para efeito comparativo, na figura 10, encontra-

se ilustrado um diagrama de raio-X obtido da amostra de

grafite natural tipo 325-99 da Cia. Nacional de Grafite. Este é

um dos materiais carbonosos com estrutura cristalina mais pr6xi-

ma da estrutura grafítica ideal. A compara~'o deste diagrama com

os do coque de lignina mostra que, mesmo para o coque tratado a

temperatura de 2600cC, encontram-se ausentes no seu difratogra-

- 41 -



(002)

( 10)

50 60
Angulo de Bragg (graus)

2400

500400
RT ,300

40302010

~

-.o
=

::J

!

~
Q)

"'O

••

o

•

I
"'O

i

cn

~

.j:l.

c

1\3

Q)

-I

.E
·

·

-•- •
t:

t
•,i

Figura 9 - Difratogramas de raio-X dos coques de lignina trata-

dos a diferentes temperaturas (indicadas na figura)
c

-1
::-



80

o
j- 60o
>--ocv
•..

cv 40'·
"Oo"O
.c;;c:cv-c:-

20

30 50
Angulo de Bragg (graus)

Figura 10 - Difra~ograma de raio-X do grafi~e natural

CNS 99-325

- 43 -



ma alguns dos picos de difra~~o característicos da estrutura gra-

f1tica tridimensional. De acordo com a indexa~~o dos picos de

difra~~o do grafite~4, os picos ausentes s~o os de ín-

dices de Miller (hkl), todos diferentes de zero. Os picos

presentes nos difratogramas dos coques s~o do tipo (001) e

as bandas assimétricas correspondentes a picos de índices do

tipo (hk). Isto vem confirmar as men~eles anteriormente

feitas, de que o coque de lignina apresenta uma estrutu-

ra final, melhor ordenada, bidimensional ou turbostrática.

Os materiais carbonosos apresentam, em geral, porosida-

des no seu interior, que variam de dimens~o entre algumas dezenas

de Angstrons até algumas dezenas de microns44• Os poros de di-

mens~o na.faixa de dezenas de microns podem ser determinados de

diversas maneiras, como já mencionado, mas os poros de dimenseles

menores s~o difíceis de serem caracterizados, pelos mesmos méto-

dos. A técnica de espalhamento de raio-X a baixo ângulo é um

método capaz de elucidar as características físicas das re-
Q

gieles,cujas dimenseles estejam na faixa de 10 a 1000 A ~~.~6,

com densidade eletrónica constante e diferente da densidade da

matriz•

No presente trabalho foram efetuadas medidas de difra-

ç~o de raio-X a alto ângulo e de espalhamento de raio-X a

bai~o angulo, para poder melhor estudar tanto a transforma~~o es-

trutural da matriz incipiente, como a varia~~o nas dimen-

s~es e no número dos poros, que separam as fases cristalinas do
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material.

A seguir, ser*o apresentados os procedimentos experi-

mentais e as teorias envolvidas na análise dos diagramas de

raio-X, obtidos de coques produzidos em diferentes condi~~es.

2.2.5.2 - Difra~~o de Raio-X de Materiais Amorfos

2.2.5.2.1 - Introduç*o

Os sólidos amorfos s~o em geral considerados como pos-

suidores de estrutura atOmica semelhante à de liquidos com alta

viscosidade, ou â de liquidos congelados abruptamente conservan-

do assim a estrutura do seu estado originalo7• Desta maneira, o

estudo da distribui~~o atOmica espacial desses materiais pode

ser efetuado de maneira análoga, excetuando-se a parte relacio-

nada â distribuiç~o em funç~o do tempo.

Os liquidos e os sólidos amorfos se caracterizam por

apresentarem uma configura~~o estrutural com certo grau de ordem,

porém restrito à vizinhança de um átomo arbitrariamente .scolhi-

do, consequentemente esta ordena~~o n~o possue caracter1stica

de se repetir periodicamente no espa~o, a grandes dist~ncias, co-

mo ocorre numa estrutura de material cristalino.

Os diagramas de difraç~o de raio-X de materiais amor-

fos se caracterizam por apresentarem bandas largas em n~mero re-

d~zido, provenientes da existência de maior probabiidade de 0-

corrência de certas dist~ncia5 interatOmicas no material.
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fenOmeno' constatado inicialmente por Debye e Scherrer em 1916 ~B

tem sido largamente estudado e tem possibilitado a determi

na~~o de disténcias interatOmicas em líquidos59•60 e em s6lidos

A teoria para a interpreta~~o dos diagramas de mate

riais amorfos está fundamentada na formula~~o proposta por Debye

e Menke63, e consiste em determinar a fun~~o de distribui~~o

radial dos átomos constituintes do material, a partir de diagra

mas obtidos experimentalmente.

A técnica experimental inicialmente utilizada foi a de

impress~o dos aneís de difra~~o em filmes fotográficos, tendo co

mo feixe primário o raio-X monocromático. Com a evolu~~o da tec

nologia de detectores, aliada à necessidade de se determinar com

máxima precis~o a intensidade de difra~~o até a regi~o de altos

~ngulos, os estudos atuais s~o normalmente efetuados utilizando

se um sistema de varredura "passo a passo" com detectores tipo

cintila~~o ou proporcional.

No presente trabalho foi utlizado um sistema de

varredura angular continua, por n~o se dispor de um sistema

"passo a passe,". Como será visto adiante, isto é bastante pre

judicial, quando o intuito do trabalho é de realizar determina

.~es quantitativas dos parémetros estruturais do material.

Porém, quando uma determina~~o semiquantitativa é suficiente, a

medi~~o por meio do sistema de varredura continua é adequada,

principalmente pela rapidez com que os resultados experimentais
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podem ser obtidos.

2.2.5.2.2 - Teoria

Em uma situa~~o hipotética, se um feixe de raio-X mono-

cromático atinge um elétron livre posicionado na origem de um es-

pa~o arbitrário, o acoplamento do campo elétrico oscilante da on-

da com a carga do elétron induz um movimento oscilatório de mesma

frequência a este elétron. Esta oscila~~o do elétron, por sua

vez, devido a acelera~~es periódicas de uma carga elétrica, pro-

duz uma radia~~o eletromagnética, que se propaga em todas as di-

re~~es com a mesma frequência da onda incidente. Esta onda pro-

duzida pelo elétron é denominada de onda espalhada, e a sua amplt

tude total medida num ponto P, localizado a uma dist~ncia R do

elétron da origem, é dada pela equa~~o:

onde Em = amplitude do campo elétrico da onda incidente,

Ep - amplitude do campo elétrico da onda espalhada,

e • carga do elétron,

c = velocidade da luz.

Se ao em vez de um único elétron, considerar-se a exis-

tência de Z elétrons pertencentes a um átomo, a amplitude total

de espalhamento no mesmo ponto P seria Z.Ep• Entretanto devido a

existência de dist~ncias, n~o despres!veis, que separam um elé-

tron do outro, as ondas espalhadas por cada um des elétrons in-
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terferem de maneira a produzir uma amplitude de espalhamento da-

da pela equat;~o:

-+ -+-+
Ep = f(s).Ew.ez/(mcZ),

onde
-+

f(s) é o fator de espalhamento atómico, que é uma funt;~o da

distribui~~o de elétrons no átomo e do êngulo de espalhamento.

Matematicamente este fator é expresso pela seguinte fórmula:

f (s)
00

= f p(r)
C

sen 2 lTrs

2 lTrs
dr- , (2 )

onde s = 2.sen 8/ ~, sendo ~ o comprimento de onda do raio-X

e e a metade do ~ngulo de espalhamento.

A fUnt;~D p (r) representa a densidade de carga eletró-

nica na posit;~o r, e portanto p (r)dr a probabilidade de encon-

trar um elétron entre r e r+dr, a partir do centro do átomo.

Esta dedut;~o é feita supondo-se que os elétrons do átomo possuem

uma distribuit;~o esférica. A integral sobre todo o espat;o da fun-

p (r) corresponde ao número total de elétrons existentes no

átomo, ou seja:

00

f p (r) dr ::::Z.
O

Expandindo este conceito para o caso real de uma amos-

tra constituida de N átomos, com suas posi~ôes relativas ao átomo

m6dulos da ordem de grandeza do comprimento de onda do raio-X in-

cidente, ocorrerá o fenOmeno de interferência no ponto de obser-
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va.~o P, devido ~s diferen.as nas fases existentes entre as ondas

espalhadas por átomos distintos. Estas diferen.as nas fases, que

surQem por causa dos diferentes caminhos 6ticos percorridos por

cada onda espalhada, s~o dadas pela seguinte equa~~o:

+ +
r.(S-Sm),

onde Sm e S s~o os vetores unitários nas dire~~es das ondas inci-

dentes e espalhadas, respectivamente.

Assumindo-se que a radia~~o incidente possa ser repre-

sentada pela equa.~o de uma onda plan~, isto é:

E - Em exp ( 2nivt),

onde v é a frequência e t o tempo. A amplitude total de espalha-

mento produzido por N elétrons pode ser dada pela equa~~o:

n

••

onde ~n é o vetor que liga a origem ao n- ézimo átomo e fn(s) o

fator d•• spalhamento atOmico deste átomo.

Nos estudos experimentais de difra.~o mede-se a inten-

Entretanto, a intensidade de um feixe de

radia.~o eletromagnética é proporcional ao quadrado do m6dulo de

sua amplitude, assim a intensidade é obtida pela multiplica~~o da,
equa.~o (3) pelo seu complexo conjugado, isto é:
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E2
I.u = --------------- =

Eme4 / m2c:4R2

- E E fM(S)fm(s) eHp [ 2~i
M m

-+ -+
rm ).s n. ], (4)

A intensidade I.u, desta equa~~o, é dada em unidades de elétrons,

isto é, a equa~~o está normalizada em rela~~o à intensidade es-

palhada por um elétron. o vetor -+
s da equa~~o (4) representa

o vetor do espa.o rec:iproc:odo material, e está relac:ionado aos

vetores unitários
-+ -+
Sm e S, e c:omo angulo de espalhamento 2 e pe-

e 1-+\ 2.sen6s = --------
"

(5)

Definindo-se um novo vetor que liga o n- ézimo átomo ao

m- ézimo átomo c:omosendo rMm, tem-se que:

-+ -+ -+
rnm -= rn - r,",

ent~o,

(6)

-+ -+
onde a é o angulo formado entre os vetores rnm e s.

Substituindo-se a equa.~o (6) na (4), obtem-se:

I.u = E E fM(s) fm(s) eMp( 2nisrnmc:osa ).
n m

(7)

,vetor

Num s6lido amorfo ou em um liquí~o, a orienta~~o do

-+ •
rnm no espa~o tem a mesma probabilldade de oc:orrerem

toda~ as dire.~es, e portanto o resultado experimental obtido se
•

rá a média da equa~~o (7). O c:álc:uloda média é feita integrando-
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se a eqLlac;:~o(7) para todas as orienta~~es no espa~o, isto é:

l.u JOOf~ exp(2 isrn",cosa)sena dad~
== E Efn(s).fm(s)------------------------------

n m f~f~ sena da d~

da qual se deduz a equa~~o:

I.u == E Ef ,-,(s) f m (s )
n m

(8)

conhecida como a equac;:~ode Debye64, para a intensidade total da

onda espalhada em unidade de elétrons.

Fazendo-se um rearranjo das somat6rias desta equa~~o,

considerando que a amostra é constituída de N átomos de uma única

espécie química, a equa~~o (7) pode ser reescrita como:

sen (21Tsrr',m)
l.u = E f:;~+ Ef2 E --------------

m m n~m 21Tsrnm
, (9 )

Introduzindo-se nesta equa~~o a fun~~o de densidade

atOmica, tal que Pm(rnm)dv é o número de átomos no elemento de

volume dv na posi~~o r"m relativa ao átomo fi, a somat6ria em U

pode ser substituída pela integral sobre o volume da amostra.

Nesta nova condic;:~oa equa~~o (9) toma a seguinte forma:

m m

exp (21T i
+ +
s.r"m /À ) dv.

<1(2)

Definindo-se um novo par~metro P., como sendo a densi-
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dade atOmica média da amostra, e adicionando-se e subtraindo-se

este termo na integral da equa;~o (10), obtem-se:

I••..•=E +L:f2 J (p",(rtnn.)
-+ -+

f2(S) - P•••J e>:p (21T is.rnrn /À)dvr, +
m

m
( 11>L:

f2(S)f P.•••e>:p (21Ti-+ -+ À)dvs.rr'.m/ .
m

Seja

-+ -+

P (r) amédia detodos osP",Cr)da amostra,

ent~o para os

materiaisamorfosos termos
-+

P...•anulam-p (r) -
se

parar maiores que algumas distâncias interatOmicas.Nesse

caso, a somatória sobre m da equa~~o anterior pode ser' substituí-

da simplesmente pelo número total N de átomos e>:istentes na amos-

tra. Além disso, se a amostra n~o apresentar orienta~~o prefe-

rencial, o termo p(t) - Pa terá simetria esférica e pode ser

substituído por p(r) - p...••Designando-se de a o êngulo formado

entre os vetores
-+r e -+

S, o elemento de volume da eqLlac;:~o ( 11>

pode ser escrito como 21Tr2dadr, e a equa~~o da intensidade

será:

sen 21Tsr

I••..•== Nf2 + Nf2f~41Tr2[ p(r) - P...•J ---------- dr +
21Tsr

(12)

f2E exp -( 21Ti sLt /')...)f p.••.e:·:p(21Ti ~.rtrn /')... )dvn•'"

o último termo desta equa~~o corresponde ao espalhamen-

to produzido pelo volume total ocupado pela amostra. Isto signi-

fica que a sua contribui~~o só é observável na regi~o angular

muito próxima do zero, assim sendo n~o pode ser detectado expe-

rime~talmente. Consequentemente, este termo pode ser desprezado
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e a equa~~o (12) ser escrita como:

sen 21Tsr
---------- dr. ( 13)

Definindo-se a fun;~o de interferência, que depende so~

mente da distribui;~o espacial dos átomos, como:

I ••..•'/N - f2
i(s) = -------------

f2

Com a sua substitui;~o na equa~~o (13), tem-se:

( 14)

00

21Ts.i(s) = 41TfO r [ p(r) - P ••. J sen ( 21Tsr)dr, (15)

que através da invers~o por integral de Fourier, obtem-se a e-

qua;~o da fun~~o de distribui~~o radial:

Esta equa;~o foi obtida primeiramente por Zernicke e

Prins6~, e aplicada por Debye e Menke63 para o estudo da estru-

tura do mercúrio liquido.
-

A fun~~o s.i (5) pode ser obtida da

curva de espalhamento experimental, e a integral calculada para

um determinado número de valores r, obtendo-se assim, a fun;~o

de distribui;~o radial dos átomos constituintes da amostra.

2.2.5.2.3 - Análise Semiquantitativa pela Lei de Ehrenfest

o cálculo da fun~~o de distribui~~o radial, a partir de

um diagrama experimental, permite determinar quantitativamente o
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número de coordena~~o de um determinado átomo e também a distân

cia interatOmica entre os primeiros vizinhos. Porém, para o seu

cálculo é necessário que se determine com precis~o adequada a

intensidade de espalhamento produzido nas regi~es de alto ângu

lo, uma vez que a transformada de Fourier é calculada sobre o

produto s.i(s),que pode tomar valores n~o despreziveis, mesmo

para uma regi~o em que a intensidade de espalhamento é muito

baixa.

Para o cálculo da fun~~o de distribui~~o radial é tam

bém necessário ter um conhecimento prévio da composi~~o quimica

da unidade espalhadora, para que a normaliza~*o da curva de espa

lhamento experimental seja feita de acordo com o fator de espa

lhamento atOmico desta unidade.

Em muitos casos, onde n~o há a possibilidade de satis

fazer as necessidades experimentais, utiliza-se para a determi

na~~o do parâmetro associado à distância interatOmica, a equa~~o

de Ehrenfest66:

1,23 À - 2.a.senem, (17)

onde A representa a distância interatOmica média, em a metade

do angulo de espalhamento correspondente à posi~~o do máximo da

banda e À o comprimento de onda da radia~~o incidente.

E.ta equa~~o é deduzida impondo-se a condi~~o de que a

derivada da equa.~o de Debye, para uma amostra de gás diatOmico

perfeito e para r-a, seja nula. Esta condi~~o é satisfei~a para:
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a.sm = 1,23.

A dedu~~o da equa~~o de Ehrenfest baseia-se na suposi-

~~o de que os átomos s~o quase pontuais, de maneira que o fator

de espalhamento atOmico f2 é constante para qualquer êngulo de

espalhamento. Portanto, para se efetuar a análise de diagramas

experimentais com menor erro possivel, é necessário corrigi-Ios,

dividindo-os pelo fator de espalhamento atOmico real dos

para cada ~ngulo medido.

átomos

Devido às aproxima~hes na determina~~o do fator de es-

palhamento atOmico real, os parémetros fisicos obtidos, através

da utiliza~~o deste formalismo, devem ser considerados como de-

termina~~es semiquantitativas.

2.2.5.2.4 - Procedimentos Experimentais

As medidas de difra~~o de raio-X das amostras tratadas

termicamente até a temperatura de 1000QC, isto é, as que apresen-

tam estrutura amorfa, foram efetuadas no laborat6rio de Difrato-

metria e Fluorescéncia de Raio-X da Divis~o de Materiais do CTA.

Utilizou-se para estas medi~~es um goniOmetro horizontal, modelo

PW 1380/60 e um gerador de Raio-X PW 1320 da Phillips.

o raio-X monocromático, com comprimento de onda 1,54 A

(radia~~o Ka do cobre>, foi obtido mediante a utiliza~~o de um

tubo convencional com anti-catodo de cobre, operado a uma potên-

cia de 40kV e 20 mA, e um monocromador de cristal de grafite po-
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aicionado, como mostrado na figura 11, entre a amostra e o dete-

tor.

o detetor utilizado foi do tipo proporcional, a1imenta-

do com tens.o de 1,7 kV e o discriminador ajustado para a linha

base de 1,97 V e janela de 4 V.

A varredura dos .ngu10s de espa1hamento 2 e foi feita

de maneira continua a uma velocidade de lQ/min, e um gr'fico de

intensidade versus *ngulo de espalhamento foi obtido como resu1-

As fendas de co1ima~1l0utilizadas, posicionadas confor-

me mostradas na figura 10, foram:

A escala do contador de pulsos foi variada de acordo

com a intensidade de espalhamento para se obter a m'xima eficiên-

cia no quociente entre o sinal e o ruido.

As duas mudanças nas condi~~es experimentais provocaram

diversas de.continuidades no diagrama de difraçlloobtido.

As amostras, para a realizaç.o destas medi~~es, n~o fo-

ram alteradas quanto a sua forma. As em forma de disco foram po-

sicionadas diretamente no porta amostra do equipamento, e as em

forma de pó foram colocadas sobre a lamina de vidro com depress.o,
na regillo onde é incidido o feixe de raio-X•
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U~I
R-X

s

o

D

Figura 11 - Esquema do arranjo experimental para as medidas

de difraç~o de raio-X, com monocromador de gra-

f i te.
R-X = fonte de raio-X

F1 = fenda colimadora

S = amostra

Fz = fenda de resoluç~o

M = monacramadar

D = detectar
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Os valores numéricos da intensidade experimental de di-

fraç~o foram determin~dos em escala relativa, medindo-se a dis-

tência entre um ponto da curva e a linha zero do diagrama.

Estas determinaç~es foram feitas para todo o intervalo do ~ngulo

2e medido, subdividindo-o em intervalos de 0,50 entre dois ~n-

gulos sucessivos.

2.2.5.2.5 - Processamento dos Dados Experimentais

Os valores numéricos da intensidade de difraç~o, em

funç~o do ~ngulo 2e , foram implementados no arquivo de um micro-

computador, compatível com o sistema Apple, e corrigidos através

do programa CORRIG (Anexo I>, que corrige os dados experimentais

quanto às descontinuidades provocadas pela mudanças nas condiç~es

de mediç~o, e por fatores de polarizaç~o, de absorç~o e de espa-

lhamento difuso do ar. Além disso, o programa pode realizar a noL.

malizaç~o da escala relativa de intensidade para a escala absolu-

ta e obter a funç~o de interferência.

O programa CORRIG permite obter gráficos do diagrama

corrigidos em escala absoluta ou a funç~o de interferência, na

tela do monitor e em uma impressora gráfica.

A correç~o dos dados experimentais, quanto às desconti-

nuidades, foi feita multiplicando-se os dados de uma determinada
\

parte do diagrama por um fator previamente determinado, tal que

tornasse a curva isenta de descontinuidades.
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As corre~~es quanto aos fatores de absor~~o, de polari-

za~~o e de espalhamento difuso do ar foram efetuadas utilizando-

se a seguinte express~o:

onde IEx~ e IAA s~o, respectivamente, as intensidades de espalha-

mento pela amostra e pelo ar, determinadas experimentalmente, P o

fator de polariza~~o e A o fator de absor~~o.

o último diagrama de difra~~o analisado foi obtido na

escala absoluta, normalizando-o ap6s a obten~~o dos valores de

IeDA' pelo fator de espalhamento coerente do átomo de carbon067•

o alargamento instrumental dos picos de difra~~o foi

determinado por meio da medida efetuada em amostra padr~o de si-

licio como sendo da ordem de 5Y., para o pico melhor definido que

é o da reflex~o (002) da amostra CL2600. Considerando-se que as

larguras das bandas de difra~~o das amostras tratadas a temperat~

ras inferiores. s~o maiores que o do pico (002) da amostra CL2600,

e também que os erros experimentais em termos de reprodutibilida-

de das amostras s~o da mesma ordem de grandeza, o fator alargameu

to instrumental dos picos n~o foi levado em considera~~o na aná-

lise dos diagramas de difra~~o obtidos.

A corre~~o pelo fator de espalhamento incoerente n~o

foi realizada pelas raz~e. que ••r'c a s.guir apresentada., jun-

tamente COm as equa~~e5 utilizadas na determina~~o de cada um dos
•
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a) Fator de Polariza~~o

A radia~~o espalhada pela amostra e monocromatizada por

um cristal, através do fenOmeno de difra~~o, tem a sua intensida-

de diminuida pelo fator:

P = (1 + cos 28' cos 28)/(1 + cos 28'), (19)

onde 28' é o êngulo de Bragg dos planos de reflex~o do monocroma-

dor. Para as condi~~es experimentais utilizadas, este êngulo é

b) Fator de Absor~~o

Para a geometria do equipamento utilizado, se a amostra

apresentar alto coeficiente de absor.~o, o fator de corre~~o por

este fenOmeno é constante para todos os êngulos de espalha-

ment06S, tornando-se desnecessária a corre~~o do diagrama

experimental. Entretanto, como os materiais carbonosos apresen-

tam baixo coeficiente de absor~~o, este fator torna-se dependente

do êngulo de espalhamento, e consequentemente, é necessária a

devida corre.~o do diagrama experimental.

A express~o matemática do fator de absor~~o, para esta

geometria experimental e para amostras com baixo coeficiente de.
absor~~o, foi deduzida por Levy e colaboradoresb~, e é dada por:

••

onde.

A = {1 - r1 - exp(-x)J/x

x = 2 ap/ sen28,

p = coeficiente linear de absor~~o da amostra,

a = divergência horizontal do feixe.
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Os valores do coeficiente de absor~~o de cada amostra

foram determinados pelos quocientes da intensidade do fei>:edire

to, medido eHperimentalmente, sem e com amostra entre o tubo e o

detetor. Para estas determina~~es, o raio-X foi gerado a 20 kV

e 20 mA, e filtros de alumínio foram utilizados para n~o danifi

car o detetor por eHcesso de intensidade.

c) Espalhamento Incoerente

A corre~~o por espalhamento incoerente é diferente da

normalmente utilizada, devido a localiza~~o do monocromador no

caminho do feiHe espalhado. No caso do arranjo experimental uti

lizado, a intensidade de espalhamento incoerente é uma fun~~o

crescente na regi~o de baixos êngulos, onde a radia~~o espalhada

tem praticamente o mesmo comprimento de onda da radia~~o inci

dente.

Ao aumentar o êngulo de espalhamento, a diferen~a no

comprimento de onda entre a radia~~o espalhada e a incidente au

menta, e o monocromador intercepta a transmiss~o destas radia~~es

para o detector.

Nesta circunstência as radia~~es incidentes, que podem

contribuir efetivamente às espalhadas incoerentemente, s~o as de

comprimento de onda menor que às devido a transi~~o K do cobre.

Isto significa que a largura finita do pico K ,e eventualmente

a radia~~o de espectro contínuo, s~o as que contribuem para a in

tensidade de espalhamento incoerente detectado.

O resultado da a~~o do monocromador é produzir uma
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dependência da intensidade de espalhamento incoerente em fun~~o

do angulo de espalhamento, tal que para baixos êngulos ela

tem um comportamento análogo ao previsto teoricamente, mas pa-

ra a regi~o de altos êngulos, devido a sele~~o no comprimento de

onda, ocorre um decréscimo, diferenciando o seu comportamento

do previsto teoricamente.

A determina~~o da contribui~~o do espalhamento incoe-

rente no diagrama e>:perimental,pode ser feita de maneira semi-em-

p1rica, como a realizada por Levy e colaboradores69• Porém, pa-

ra que isso seja possível é necessário calcular a transformada de

Fourier do diagrama experimental, sem a corre~~o por este fator.

o cálculo da tranformada de Fourier ou a determina~~o

da fun~~o de distribui~~o radial, como já mencionado, exige uma

alta precis~o nas medidas experimentais até a regi~o de altos

anguloso Como isto n~o foi possível de ser realizado neste tra-

balho, os difratogramas n~o foram corrigidos por este fator.

d) Normaliza~~o pelo Fator de Espalhamento AtOmico

A intensidade relativa corrigida IcoR(s) é con--

vertida para a escala absoluta, normalizando-a em rela~~o à in-

tensidade de espalhamento coerente dos átomos que constituem a

unidade espalhadora.

No presente trabalho, a normaliza~~o foi feita em rela-

~~o ao fator de espalhamento atOmico do carbono, devido às difi-

culdades em determinar a exata composi~~o química e a complexa

estrutura molecular do coque obtido pelo tratamento térmico a
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baixa temperatura.

Esta normaliza~~o é possivel, se a intensidade do dia-

grama experimental estiver na mesma escala da intensidade teórica

do fator de espalhamento coerente atOmico. Esta uniformiza~~o da

escala é feita, por meio do ajuste da curva experimental à curva

teórica, na regi~o de altos êngulos, onde pode-se supor que os

átomos, que constituem o material, espalham a radia~~o indepen-

dentemente7'CZI.

o ajuste, da curva experimental à curva teórica, con-

siste em determinar um fator multiplicativo para corrigir inte-

gralmente a curva experimental, trazendo-a para a mesma escala da

curva teórica. O intervalo de valores de s escolhido para deter-

minar o fator multiplicativo foi de 1,O a 1,2 A-t.

Uma vez corrigida ql.\t1lntoà escala relativa de medida, a

transforma.~o da curva experimental para unidades de elétrons é

feita dividindo-a pelq fator de espalhamento atOmico teóri-

2.2.5.3 - Difra~~o de Raio-X de Materiais com Estrutura
------------~-------------------~--~---~-----

Turbostrática

O coque de lignina, tratado a 2600QC, apresenta um dia-
•

grama ~e difra.~o caracteristico de uma estrutura turbostráti-
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ca. o arranjo atOmico nos planos que comp~em esta estrutura po-

de ser considerado como sendo idêntico ao dos planos basais que

constituem a estrutura graf1tica tridimensionaI27•28• Neste caso,

a cela unitária bidimensional apresenta uma simetria C6mm com

os vetores da rede ~1 e ~2' na dire~~o dos eixos OX e OY, indica-

da na figura 11. Estes vetores apresentam um mesmo valor de módu-

10 a1 = a2 = 2.461 A, e formam entre si um ~ngulo de 120Q• Cada

cela unitária contem dois átomos de carbono posicionados em

[1/3,2/3] e [2/3,1/3] (figura 12).

A radia~~o difratada por esta estrutura será composta

de dois tipos: a reflex~o cristalina (@@IJ e a reflex~o produzi-

da por uma rede bidimensional (hk). As reflex~es do tipo

(hk!J, normalmente verificadas numa estrutura cristalina tridi-

dimensional, est~o ausentes. Esta ausência dos picos (hkIJ é

provocada pela desordem apresentada pela estrutura turbostrática,

nas posi~~es dos átomos pertencentes a diferentes planos, o que

produz uma defasagem aleatória nas radia~~es refletidas.

As reflex~es (@@!J, perpendiculares ao plano da estru-

tura bidimensional, podem ser analisadas por meio da transformada

de Fourier. Porém, na maioria dos diagramas de difra~~o de mate-

riais carbonosos n~o grafitizáveis, os picos correspondentes n~o

apresentam resolu~~o adequada para este tipo de análise. Uma ma-

neira alternativa para a análise destes picos é o método indire-

to, que consiste em ajustar o perfil de uma curva teórica gerada

por uma fun~~o que melhor descreve esta estrutura.

Existem muitos trabalhos bem sucedidos na determina~~o
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Figura 12 - Estrutura do arranjo atOmico ideal de um pla

no da estrutura turbostrética com sua cela

unitéria bidimensional
\
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dos parâmetros estruturais' de materiais carbonosos grafitizáveis,

pelo método da transformada de Fourier24.71.72, e de materiais

n~o grafitizáveis pelo método indireto 24.2~.73.

o coque de lignina apresenta uma estrutura composta de

duas fases: a amorfa e a cristalina (turbostrática). Isto pode

ser verificado pela análise qualitativa do pico (002), superposto

a uma banda mais larga, observável em qualquer diagrama deste co-

que tratado a temperatura entre 1000.e 2000°C (figura 9).

A fun~~o te6rica, a ser ajustada ao diagrama de mate-

riais compostos de duas fases, é muito mais complexa devido ao

número de parâmetros envolvidos no cálculo. Uma alternativa sim-

plista, eficiente e rápida para a obten~~o de dados semiquantita-

tivos, principalmente para uma análise comparativa dos dados, é

a uti Iiza(;~o das equa~~es de Bragg74 e de Scherrer7:5.

A lei de Bragg, bastante conhecida e intensamente uti-

lizada pelos cristal6grafos, permite obter, a partir da posi~~o

angular do má>:imo do pico de difra~~o, a distância interplanar

dos correspondentes planos de refle>:~o. A rela~~o entre a distân-

cia d001 e o ângulo do máximo 9001 é dada pela equa~~o:

(21)

A equa~~o de Scherrer, que correlaciona a largura a

meia altura do pico de difra~~o à dimens~o do cristal, tem a se-

guinte forma geral:
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~~
D = ----.------

B cos e
, (22)

onde K é uma constante, D a dimens~o do cristal em angstrons e

a largura a meia altura do pico, medida em radianos.

Nesta equa~~o, a constante K é dependente da estrutura

cristalina, e diferentes autores têm determinado diferentes va-

Mas, para uma interpreta~~o do valor de D obtido,

como sendo o tamanho médio dos cristalitos na dire~~o perpendi-

cular ao plano de reflex~o, pode-se utilizar o valor determinado

para as estruturas cúbicas. O valor de K, é de 0,89 rad, como

determinado por Scherrer'76ou 0,98 rad, por Warren7~. O pri-

meiro valor foi calculado através do ajuste do máximo e da

largura a meia altura de uma Gaussiana aos de um pico de difra-

~~o, enquanto que o segundo corresponde ao valor obtido ajustan-

do-se a intensidade integrada.

As bandas de difra~~o (hkJ, da estrutura bidimensional,

n~o podem ser analisadas por meio das equa~~es utilizadas nas

interpreta~~es dos picos (@@lJ. A teoria envolvida na análise de~

te tipo de estrutura ser~o a seguir apresentados, baseados nos

métodos desenvolvidos por Warren77 e por Brindley e Merring76•

2.2.5.3.2 Teoria para a Interpreta~~o das Bandas (hkJ

A distribui~~o espacial dos átomos, constituintes de

uma estrutura turbostrática, pode ser representada pela seguinte
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express~o:

qiL:~ ):1. d (>: , y , 12l) } (:n)

onde:
~

p(x) = distribui;~o atOmica ne espa;o do objeto,

E E 8e; - P:l - q~2) = conjunto de pontes da rede direta com

~ ~
vetores da rede a1 e a2,

d(x,y,l2) = fun;~o de ferma de rede bidimensional,

* = opera;~o de convolu~~o.

A amplitude da onda difratada por uma estrutura atómi-

ca, representada pela equa;~o (23), é dada por sua transformada

de Fourier, que toma a seguinte forma:

~
A (s)

F(s)
= (------[E E

n h k

~
kA2)] } * D(51,52,00), (24)

onde:
1

---L: L:

n h ~.:

~
Ó (S0

~
h"A:I.

~
k • ,~=;~)

~ ~ ~ ~
ca, para vetares A1 e A2, reciprocos dos vetores a1 e a2, sendo

~ ~ ~
S0 =vetor do plano da rede reciproca, definido por A1 e A2,

h e k = nÚmeros 'inteiros,

n =área da cela bidimen5ional, n = 1~1 x ~2l

é limitado no plano
~ ~
Al,A2 da rede reciproca pela dimens~o da camada no espa;o dire-

to. Esta funç~o é infinita na terceira dimens~o (perpendicular a

camada grafitica) por considerar que a camada tem uma espe55U-
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ra infinitamente fina.

A equa~~o (24) mostra que a amplitude de espalhamento

de raio-X, por uma rede bidimensional, concentra-se num cilindro

perpendicular ao plano da rede, que passa pelos nós (h,k). Além

disso, como ilustrado na figura 13, estes cilindros têm dimens~o

infinita na dire~~o perpendicular ao plano. A dimens~o da sec~~o

transversal do cilindro depende da transformada da fun~~o de for-
-+- -+-

ma, D (s 1 , s::;~)• Esta fun~~o se repete em todos os pontos da rede

reciproca (h,k), podendo ser representada pelos eixos

cujas origens se encontram em um nó (h,k) arbitrariamente esco-

lhido (figura 12). A express~o da amplitude espalhada, escrita

em fun~~o das novas variáveis, é:

F (s)
~ hk = ------.D(X,Y),

Q

onde a fun~~o F(s) é o fator de estrutura do material.

o fator de estrutura de um material compOsto de um só

tipo de átomo é dado pela equa~~o:

F (s) = E f (s) e>: p (
:I.

(25)

onde f(s) é o fator de espalhamento atómico e vetor posi-

~~o relativa de cada átomo na cela unitária. No caso de um ma-

terial carbonoso com estrutura turbostrática este fa~or de estru-

tura pode ser dado como:
\

(26)
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Figura 13 - Representaç~o da rede reciproca de uma estru-

tura bidimensional.
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onde Ahk é o fator de amplitude, o qual para as posi~~es dos áto-

mos desta estrutura sópodeadquirir doisvaloresdistintos,

ou sejaJ

f

2,para h - kmllltiplode 3
Ahk =

(27)

1

-1,parah - kn~o múltiplo de 3.

A intensidade espalhada, por uma cela unitária plana,

pode ser dada pela equa~~o:

-+
ihk(s) =

1
(28)

onde: IF(s) l:.<l = F(s).F(s)*,

Q =área da cela unitária,

S2 = S.S* =----- e
(J

Is. S*d d = 1,

(J =área do plano de difra~~o.

Substituindo-se o fator de estrutura da equa~~o (25)

na equa~~o (28), a intensidade de espalhamento produzida por uma

camada em escala absoluta é dada por:

ihk(s) =
1

(29)

o diagrama de difra~~o produzido por um conjunto de

camadas perfeitas, mas orientadas ao acaso, é obtido considerando

a intersec~~o dos cilindros hk da rede recíproca com a esfera de

Ewald, como é ilustrada na figura 14. Assim sendo para cada ci-

lindro existente no espa~o recíproco haverá uma banda de difra~~o
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Cilindro hk

Figura 14 - Intersecç~o da esfera de Ewald com o cilindrp

(hk) de uma rede bidimensional.
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correspondente, e a intensidade desta banda será proporcional à

área da superfície de intersec~~o entre a esfera de Ewald e o

cilindro hk. Denominando-se de A a área desta superfície de in-

tersec~~o, a intensidade de difra~~o num dado ponto do espa~o re-

ciproco s será dada por:

Ank 2 1
ink<s) ••-------- ---f2(s). S(X,Y) dA ,

4 S2
( 312»

onde dA é o elemento da área da superfície da esfera com raio

igual a s.

Escolhendo-se os eixos X0 e Y0 paralelos e perpendicu-

lares a s, o qual liga a origem do espaço recíproco O à origem

'O' desses eixos (figura 13), a intersecç~o da calota esférica com

a s.cç~o transversal do cilindro está representada na figura 15,

pelo arco CC'. Quando a dimens~o média do plano é maior que

10 A, o arco da calota esférica pode ser aproximado à sua tangen-

te27•78• A substitui~~o do arco pela tangente significa subs-

tituir a superfície de integra~~o por um

paralela à dire~~o 0'Y0 (figura 15).

cilindro com geratriz ••

De acordo com os eixos Xm e Y0,define-se as novasva-

riâveis de integra~~ol X

••s c;:oscp - S0,

Y == Y,Z == s sen cp

,-..:
sendo

cp

. ~ ~
Para estas no-o angulo formado entre os vetores s e S0.

vas variáveis o elemento de área da superfície pode ser escrito
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Figura 1S - Aproxima~.o da calota esférica segundo o.mé-

todo de Brindley e Merring.
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c:omo:

dA = s dY d ~ ,

e a equa~~o (30), para um determinado valor de s pode ser esc:ri-

ta como:

I Ahk
(s) = ------

4Tfns
S(X,Y) 2dYd~ • (31)

Dessa maneira o c:álc:ulode Ihk(s) c:onsiste na determina;~o ini-

c:ial de uma fun~~o:

que dependerá somente da dimens~o e da forma da c:amada c:ristali-

na. Assim sendo, o c:álc:ulofinal da intensidade de difra;~o c:on-

siste na determina~~o dos termos da seguinte equa;~o:

ihk(S) = ------- (32)

A fun~~o TN(X) representa, por defini;~o, a proje;~o

normal da sec:~~o transversal do c:ilindro hk sobre a dire;~o do

vetor s. Esta proje~~o é a transformada de Fourier da fun;~o

de Patterson P(x0,0) 7~, que representa a área c:omum da c:amada

difratante e a sua superfíc:ie desloc:ada de X0 na dire;~o do vetor
~
s, ilustrada na figura 16.

Definindo-se um novo par de eixos x,y paralelo e per-

~
pendic:ular ao vetor s, repec:tivamente, tem-se que:

(33)
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onde Iy é o comprimento da corda entre o eixo y e a superfície do

objeto a uma cota igual a Y0.

Denominando-se de T(X) a transformada de Fourier de

P(x,0) tem-se que:

T(X) =

Integrando-se esta equa~~o em X0 , obtem-se:

1
T(X) = -------- [1 - cos(2TIxIy») dy

2(TIX)2.
(34)

A equa~~o (34) é geral e permite calcular a fun~~o T(X)

que aparece no cálculo de uma banda para obter a forma, dimens~o
~

e a orienta~~o da camada difratante em rela~~o ao vetor S0. A

fun.~o TN(X), anteriormente descrita, possue a seguinte rela~~o

T(X)
TN(X) = -----

a

onde a é a área da superfície do domínio de difra~~o que apare-

ce no cálculo do perfil da banda.

As express~es até o momento desenvolvidas basearam-se

na hipótese de que as camadas apresen~am dimens~es limitadas e

perfeitas. Na realidade, o coque de lignina, ou qualquer outro

material carbonoso n~o grafitizável, além de apresentar deso-

rienta.~o no empilhamento das camadas, é normal apresentar defei-
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tos na rede das camadas elementares.

A seguir ser~o considerados dois tipos de defeitos, que

.~o realmente observados nos materiais carbonosos com estrutura

turbostrática27.2m.a0·~2 .

a) Ondula~~es nas camadas elementares

Do ponto de vista da interferência de raio-X espalha

da, uma camada que apresenta ondula~~es pode ser interpretada

como sendo constituída de várias zonas planas desorientadas entre

si. Assim os feixes difratados pelos átomos pertencentes a uma

determinada zona, mesmo que perten~am a uma mesma camada, n~o es

tar~o em fase. A fun~~o TN(X), para esta circunst~ncia, depende

rá somente da forma e da dimens~o de cada uma das zonas e n~o

mais da camada como um todo.

Assim sendo, a análise do diagrama de difra~~o conduzi

rá à determina~~o da forma e da dimens~o de um domínio médio coe

rente, significando que, se uma camada for suficientemente plana

o domínio coerente determinado será coincidente com as dimens~es

reais desta camada, e se a camada apresentar muitas ondula~~es o

domínio determinado se limitará às dimens~es das zonas planas.

o único meio de elucidar, se as dimens~es do domínio,

determinado por difra~~o de raio-X, correspondem às dimens~es re

ais da camada, é por meio de análise comparativa entre os result~

dos\obtidos por este método com os obtidos por microscopia ele

trOnica de transmiss~o, utilizando-se a técnica de alta resolu-
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que permite observar as dimens~es de uma camada no espa~o

real.

b) A rede elementar apresenta distor~~es

Quando os átomos apresentam um deslocamento em rela;~o

à sua posi;~o teórica da rede perfeita, mesmo que este desloca-

mento seja pequeno, torna-se inviável observar a periodicidade

teoricamente prevista. Isto decorre da característica a~umulati-

va do desvio das dist~ncias interatOmicas, quando s~o considera-

das as distâncias entre vizinhos cada vez mais distantes. Este

fato, quando transladado para o espa~o recíproco, se traduz no

alargamento cada vez mais acentuado dos cilindros (hkJ, para os

pontos mais distantes da origem da rede recíproca. Este alarga-

mento dos ~ilindros provoca um alargamento das bandas (hkJ medi-

das, e em consequência disso, a "dimens::Coaparente" das camadas,

determinadas a partir da análise do perfil das bandas de índices

h e k elevados, pode ser menor que a do domínio real de difra~~o.

A dependência do alargamento das bandas (hkJ em fun~~o

de suas posi~~es no espa;o recíproco, para materiais carbonosos

n~o grafitizáveis, tem sido estabelecida como sendo inversamente

o coeficiente de linearidade do gráfico l/LH versus H,

onde H = (h2 + k2 + hk)1/2, foi correlacionado ao par~metro

da flutua~~o nas posic~es dos átomos do plano ô.2 por Schiller

e colaboradorese2, pela equa~~o:
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(35)

8'11'

onde ª é o parâmetro da rede bidimensional e a o coeficiente de

linearidade do gráfico l/LH versus H.

Além da possibilidade de determinar o valor médio das

flutua;~es nas posi;~es atOmicas, o gráfico de l/LH versus H per-

mite, através da extrapola;~o da reta à origem do espa;o recfpro-

co, determinar o tamanho médio do plano, isento da influência das

distor;~es da rede.

2.2.5.3.3 - Modelo da Camada Proposta por Warren

A análise das bandas (hkJ pode ser feita comparando-se

o perfil desta com a curva gerada por uma fun~~o T(X), obtendo-se

desta maneira 05 parêmetros físicos associados a uma estrutura

bidimensional.

A fun;~o TeX) depende da distincia interplanar de re-

flex~o e da forma da camada. Portanto, para a sua utiliza;~o é

necessário que se tenha, a priori, um modelo da forma dessa

camada. Apesar de existirem muitos modelos propostos da forma das

camadas, que constituem a estrutura turbostrática de materiais

carbonosos27.77.S3.S4, comparando-se os resultados obtidos por

Rousseaux e Tchoubar27 para cada um deles, .foi considerado o pro-

posto por Warren77•

o nodelo proposto por Warren consiste em admitir que a

camada difratante é isotr6pica e de dimens~o L, e também que o
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fator de estrutura F(s) varia lentamente com s, por ser a

camada constituida de um s6 tipo de átomo.

Com estas considera~~es, a equa~~o da intensidade di-

fratada, para cada ponto s do espa~o reciproco, foi deduzida como

sendo dada pela equa;~o:

1
I.u = k'.f2(s) ------ Ll/2.F(w) (36)

onde k' = constante,

w = I~L (s - 60), sendo
~

s o componente do vetor s no

plano da rede recíproca, e

que liga a origem ao ponto hk,
00

F(w) = f exp -(x2 - W)2 dx,
O

x = ~[/~ L.s/(2 )J1/2.

o vetor

Calculando-se os valores da fun;~o F(w) em fun;~o de s,

para um determinado valor de L e para o valor teórico do parame-

tro da rede ª, foi determinada a correlaç~o existente entre a

largura a meia altura da banda (hkJ com a dimens~o da camada, co-

mo sendo'7'7:

L = 1, 84 À / (B c:os e ), (37)

onde B corresponde à largura total a meia altura em radianos.

Através da mesma funç~o foi possível determinar o des-

locamento do máximo da banda, em rela~~o à posi~~o do centro do

nó (h,k), relativo à origem do espa~o recíproco, como sendo:
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6(senB) = 0,16 II L (38)
..

As equa;ôes 37 e 38 s~o na realidade um cálculo apro-

ximado, pois foi suposto inicialmente que a forma do plano é iso-

trOpica, o que pode n~o ser o real como foi determinado por

Rousseaux e Tchoubar27 em carbono vítreo. Entretanto para

uma determina~~o semiquantitativa do tamanho do domínio de difra-

~~o e do parêmetro da rede, estas equa~~es s~o muito

ser~o utilizadas na análise dos resultados obtidos.

2.2.5.3.4 - Procedimentos Experimentais

Úteis e

As experiências de medidas de difra~~o de raio-X, das

amostras de coque de lignina tratadas a temperaturas igual e su-

periores a 100~9C, foram efetuadas no laboratOrio do Instituto de

Física e Química de B~o Cearlos (IFQSC), utilizando-se um goniO-

metro horizontal da Phillips, modelo idêntico ao utilizado nas

experiências feitas com amostras tratadas a temperaturas inferio-

res a 1000°C.

A diferen;a, no arranjo experimental entre as medidas

feitas no CTA e no IFQSC, foi a utiliza;~o do tubo com anticatodo

de molibdênio e a inexistência do monocromador no caminho ótico

do feixe entre a amostra e o detetor. A monocromatiza~~o, do

feixe para estas medi;~es, foi feita utilizando-se simplesmente

um filtro de zircOnio.
"

A intensidade do feixe difratado foi medido em 26 en-
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tre 5° e 145°, com o sistema de varredura contínua. A detecl;:tto

do feixe de raio-X difratado foi feita utilizando-se um de-

tector proporcional, operado nas mesmas condil;~es das experiên-

cias com materiais amorfos.

Em cada um dos diagramas obtidos, a sensibilidade do

contador e as aberturas das fendas foram variadas para se obter

uma curva com máxima resolu~~o possivel. Isto provocou, como nas

experiências anteriormente desc.ritas,descontinuidades nos dia-

gramas obtidos. A velocidade de varredura dos ~ngulos de espalha-

mento foi de 2°/min.

2.2.5.3.5 - Processamento dos Dados Experimentais

Os diagramas obtidos, com o procedimento descrito aci-

ma, foram transformados em valores numéricos da intensidade de

difraç~o, e corrigidos pelo programa CORRIG de maneira análoga ao

já visto anteriormente, excetuando-se as correç~es pelos fatores

de polarizaç~o e de espalhamento atOmico coerente e incoerente.

A correç~o por fator de alargamento instrumental n~o foi conside-

rados pelas raz~es mencionadas anteriormente.

A equaç~o utilizada para determinar o fator de pOlari-

2
P = ------------

1 + cos22 e
(39)

A cela unitária da estrutura turbostrática é consti-
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tuida de dois átomos de carbono. Consequentemente a normaliza-

~~o do diagrama experimental, corrigido pelo fator de absor~~o e

de polariza~~o, deve ser feita em rela~~o ao fator de espalhamen-

to atOmico total produzido por dois 'tomos de carbono.

Os fatores de espalhamento atOmico, tanto o coerente

como o incoerente, est~o tabelados67• O fator de espalhamento to-

tal é obtido pela soma dos anteriores.

A normaliza.~o do diagrama foi efetuada ajustando-se a

curva de difra~~o para a mesma escala da curva teórica, utilizan-

do-se o mesmo procedimento anteriormente descrito. Houve, entre-

tanto, uma mudan~a no intervalo dos valores de s, onde foi calcu-

lado o fator multiplicativo, que foi de 2,1 a 2,5 A-l.

Após a obten~~o do diagrama experimental na escala ab-

soluta, os parêmetros estruturais, como o espa~amento interplanar

dmm2 e o tamanho médio dos cristalitos na direç~o do eixo a3, fo-

ram obtidos através das equaç~es de Bragg e de Scherrer.

As informaç~es, quanto à dimens~o do dominio de di-

fraç~o dos planos basais grafiticos e às da estrutura interna,

foram obtidas mediante a utiliza~~o das equa~~es de Warren. Os

resultadc)&semiquantitativas obtidos s~o apresentados e discuti-

dos no capitulo subsequente.
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2.2.6 - Eapalhamento ~e Raio-X a SaiHo AnQulo
-----~~--------~-----------~--~------

2.2.6.1 - Introdu~~o

A transforma~'o química provocada na lignina, pelo pro-

cesso de pir61ise, consite essencialmente na retirada, por vola-

tiliza~~o, das moléculas orgênicas de baixo peso molecular e de

elementos qu1micos que n~o sejam o carbono. Esta perda de mate-
.

riais, sofrida pela lignina, resulta na forma~~o de uma matriz

composta essencialmente do elemento carbono, arranjado de ma-

neira a constituir uma estrutura turbostrática.

Apesar de ocorrerem encolhimentos macrosc6picos e mi-

crosc6picos da matriz incipiente da amostra, durante os tratamen-

tos térmicos, os vazios deixados pela volatiliza~~o de materiais

n~o s~o completamente preenchidos. Isto resulta na forma~~o de

poros de dimens~es variadas, além daqueles existentes no material

original.

A caracteriza~~o desses poros, quanto A porcentagem vo-

lumétrica, ao número e às dimens~es, é de relev~ncia no entendi-

mento das propriedades fisico-qu1micas apresentadas pelo coque

obtido, pois os poros atuam como entidade reguladora da densidade

aparente, das propriedades de transporte de cargas e da resitên-

cia mecânica do material.

Segundo a proposta feita por Dubinin44, a porosidade

encontrada em materiais carbonosos pode ser classificada em três
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grupos, de acordo com o.di~metro dos poros: os microporos, menor
•••

que 20 A; os mesoporos, entre 20 e 1000 A e os macroporos, maio-

res que 1000 A.

Muitos estudos têm sido efetuados para a determina~~o

da poro.idade em diversos tipos de materiais carbonosos, utili-

zando-se diversas técnicas de medidas. Turkodogan e colaborado-

resl!l~ realizaram um estudo comparativo dos métodos de aná-

lise da porosidade dos materiais carbonosos, concluindo que a

técnica de Microscopia EletrOnica de Varredura é útil para a de-

termina~~o das características de macroporos superficiais de um

material, porém a sua resolu~~o n~o é suficiente para uma análise

adequada de poros de menor dimens~o. Neste mesmo trabalho, efe-

tuaram também determina~~es da porosidade, utilizando o método de

BET com C02 e N2, obtendo valores pr6ximos, para área

de superfície específica, concluindo que os poros que contribuem

efetivamente para estes valores s~o os de dimens~es entre 10

e 50 A. Rojanski e colaboradoresl!lbefetuaram um estudo com-

parativo de três diferentes técnicas para a determina~~o da

dimens~o característica de poros com estrutura fractal em Sllica

8el, e mostraram que as técnicasl transferência de energia entre

doador e receptor adsorvidos, determina~~o por BET de gases com

diferentes áreas de sec~*o e espalhamento de raio-X a b~ixo ên-

guIo (SAXS), fornecem resultados concordantes, desde que se fa~a

análises mediante a utiliza~~o de teorias adequadas.,
o SAXS é uma técnica de medida, capaz de detectar ino-
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mogeneidades eletrOnicas presentes no material, com dimens~o da

Devido a esta característica, o

SAXS vem sendo aplicado e~tensivamente na análise da porosidade

dos materiais carbonosose7-94, e tem contribuído na elucida~~o da

complexa evolu~~o estrutural, que ocorre nestes materiais duran-

te o proce.so de carboniza~~o e de grafitiza~~o.

A curva de espalhamento de raio-X, na regi~o de baixo

êngulo, é de um modo geral menos complexa, comparando-a com o

diagrama de difra~~o a alto êngulo. Ela se apresenta, em geral,

monotonicamente decrescente em fun~~o do aumento do ângulo de es-

palhamento, isenta de picos ou bandas bem definidas, exceto em

casos específicos onde a amostra é constituída de partículas co-

loidais, de mesmas formas e dimens~es, e concentra~~o relativa-

mente alta.

Os dados obtidos em forma de intensidade versus ângulo

de espalhamento .~o, como em qualquer outra técnica de espalha-

mento, a imagem das entidades espalhadoras no espa~o recíproco.

Isto significa que a anâlise das curvas caracteriza-se por uma

lei de reciprocidade, que dâ uma rela~~o inversa entre a dimens~o

real e o angulo de espalhamento.

A teoria bâsica para a interpreta~~o das curvas de es-

palhamento de raio-X a baixo ângulo é descrita nos livros texto

de Guinier e colaboradoresee e de Glatter e colaboradorese6•

Neste trabalho, ser~o apresentadas as formula~~es es-

senciais necessârias para a interpreta~~o de curvas de espalha-
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mento produzidas pelos materiais carbonosos. Será também descrito
.

o procedimento experimental para obten~~o de dados, utilizando-

se a radia~~o proveniente de Sincrotron e o processamento dos da-

dos efetuados para a análise.

2.2.6.2 - Teoria

o espalhamento de raio-X a baixo ângulo é provocado pe-

Ia interferência das ondas secundárias produzidas pelos elétrons,

pertencentes às inomogeneidades de dimens~es coloidais, devido às

suas oscila~~es de ressonância, induzidas pela radia~~o inciden-

te. Na regi~o de baixos êngulos, isto é 28 próximo de zero, as

ondas espalhadas em vários pontos da inomogeneidade apresentam

diferen~as de fase muito pequenas, produzindo interferên-

cias essencialmente construtivas. Mas, deslocando-se para ângulos

maiores, essas diferen~as aumentam, resultando em interferências

cada vez mais destrutivas. Este fato provoca a diminui~~o gra-

dativa da amplitude total das ondas espalhadas.

Na teoria do SAXS, geralmente n~o é mencionado o efeito

do espalhamento incoerente produzido pela amostra, uma vez que na

regi~o angular considerada, a radia~~o espalhada com o mesmo com-

primento de onda da radia~~o incidente é praticamente desprezi-

vel"'eJ.

A seguir será apresentada a teoria básica que equaciona

a curva de espalhamento de raio-X a baixo êngulo, proveniente de

uma umostra hipotética, constitufda de uma única partfcula. A
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dedu~~o de todo o formalismo matemático para aplica~~es em estu-

dos de amostras reais, é feita pela generaliza~~o desta teoria.

2.2.6.2.1 - Espalhamento produzido por uma partícula

As equa~~es, envolvidas no cálculo da amplitude e da

intensidade de espalhamento a bai>\oêngulo por uma partfcula, s~o

as mesmas utilizadas no cálculo das produzidas por um átomo, a
+

alto angulo. Denominando-se de h o vetor da rede reciproca e re-
+

lacionando-o com o vetor s como já definido, temos a eHpress~o:

+ +
h • 21f S ,

o seu m6dulo será h = 4 1fsen(E/2) /\, sendo

(40)

E lIIIl 2 e o êngulo de

espalhamento e À o comprimento de onda do raio-X incidente. Para

os êngulos considerados nesta técnica de medida, é válida a se-

guinte aproHima~~o:

4 1fe 2 1fE
h 'V ----- ••• -----

À

•

Supondo-se que a part1cula espalhadora apresente uma

simetria esférica, a intensidade média das radia~~es espalhadas

por uma part1cula, em fun~~o do vetor da rede rec1proca t, será

dada pela equa~~o de Debye (equa~~o 8), ou seja.

sen(hr•.•,j)
I (h) = I.(h) LI: f •.•f,j

•.•,j
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onde o fator representa a distência relativa entre dois pon-

tos espalhadores pertencentes à partícula.

Definindo-se como fator de estrutura da partícula F(h),

o quociente entre a amplitude total da radia~~o espalhada por um

objeto e a amplitude espalhada por um elétron, isto é:

F(h) =

~
E Ak(h)1 =~
A.(h)

~~
Efl< cos 2 (hrl<)
~(

~
onde Ak(h) é a amplitude espalhada pelo elétron da partícula, com

a sua posi~~o, em rela~~o à origem, arbitrária e dada pelo vetor
~ ~
rk. O termo A.(h) representa a amplitude espalhada por um elétron

Iivre.

A equa~~o (Sa), escrita em fun~~o do fator de estrutu-

ra toma a seguinte forma:

Introduzindo-se o conceito da densidade eletrOnica da

partícula p(r), a equa~~o (Sa), após a sua normaliza~~o por in-

tensidade de espalhamento produzido por um elétron, pode ser es-

crita comol

F2(h) =- r fv v

sen(hrk.J)
p(rk) p(r,J) ----------- dv dv •

hrk.J
(55)

Supondo-se que a partícula possue uma distribui~~o ele-

trOnica homogênea, a densidade p(r) será constante no interior

da partíc.ula, e pode ser representada por Neste caso o número

de elétrons, que ocupa o espa~o entre r e r + dr, medido a par-
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tir do elemento de volume dv, é dado por

sendo vk(r) o volume da part1cula contida no espa~o entre a po-

si~~o do elemento de volume dVk e r. Quando todas as posi~~es,

possíveis de serem ocupadas por dVk, na partícula forem consi-

deradas, define-se a fun~áo p(r) como:

p2p(r)dr 1:1II fp[vk(r+dr) - vk(r)J P dv,v
(42)

e~etuando-se a seguinte mudan;a de variável na equa~~o (41):

a integral da densidade eletrônica pode ser escrita como:

Jv

que é igual ao produto de p 2 pelo volume V (r) do sólido, comum
+

part1cula real e a sua sombra, deslocada de vetor r. lntrodu-

zindo-se o
+

valor médio de V(r) e considerando-se que o
+ .

vetor r

apresenta uma mesma probabilidade para se orientar em qualquer

dire~~o, a equa~~o (42) toma a seguinte forma:

sen(hr)
F2 (h) llIll p 2J V (r) --------- 41fr2dr.

lZl hr
(43)

Esta equa~~o é correspondente à equa~~o da fun~~o de

distribui;~o radial, encontrada para a difra~~o de materiais

amorfos, exceto na existência de um fator V(r) que é uma fun~~o

da forma e da dimens~o da partícula.

Para facilitar a interpreta;~o e o cálculo da transfor-
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mada de Fourier das curvas de espalhamento, Porod~· introduziu o

conceito da funç~o característica da partícula Ym(r), definida

pela equac;:~o:

V(r) V(r)

Ym(r) == ------ == ------

V(Q) V

(44)

Esta func;:~odé a propor~~o volumétrica da .uperposi~~o

d. partícula e a sua sombra, em rela~~o ao volume total da partí-

cula. Em outras palavras, ela é a probabilidade de que um ponto,

, a uma distência r de um outro localizado no interior da partícu

la,'esteja também no interior da mesma.

A relac;:~oentre a func;:~ode distribuic;:~o de pares p(r),

definida pela equac;:~o(42), e a func;:~o caracteristica Ym(r), é

dada por:

p(r) == 4 r2YGI,(r).V ,

onde V é o volume total da partícula.

(45)

Substituindo-se a equaç~o (44) na (43), tem-se que:

00

F2(h) == vp2f ym(r)
m

sen(hr)
--------- 4TIr2dr • (46)

Define-se a funç~o g(rM) como sendo a distribuic;:~o do

grupo de retas, com comprimento r, pertencentes à partícula.

o confronto do conceito desta funç~o com o da func;:~oYm(r), per-

mite escreverl
\"

ym(r) == fX)
1 -

r
(47)
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Do conjunto das equaç~es (45), (46) e (47), deduz-se

algumas propriedades importantes da fun~~o característica, que

61(0:

a) para r = 0, Y0(r~ = 1 ;

b) Y0(r) diminue com o aumento do valor de r até anu-

lar-se para r > R, sendo R o comprimento do segmento máximo que

corta a partícula;

00

c) J 4nr2Y0(r) dr = V , a integral da fun~~o caracte
o

ristica é o volume total da partícula;

d) YCD(r)••1 -
s

4V
r + •••• , (48)

onde S é a área da superficie da partícula;

e)
00 00 rM 1

f Y0(r) dr =f --- g(rM) drM ••
o 0 2 2

,
onde 1 é o segmento médio das retas que cortam a partícula.

Conforme visto anteriormente, a intensidade da radia-

~~o espalhada por uma partícula é proporcional ao quadrado do

seu fator de estrutura. A análise da curva experimental, para a

obten~~o de dados fisicos do material, consiste portanto na detec

mina~~o da rela~~o existente entre este fator, definido no espa-

~o recíproco, e a fun~~o caracteristica do espa~o real.

Algumas propriedades importantes do F2(h), deduzidas

a partir da análise da equa~~o (47) e das propriedades da fun~~o

caracter1stica YCD(r>, s~o a seguir relacionadas:
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a) para o ~ngulos de espalhamento igual a zero, todas

as ondas espalhadas estar~o em fase e se somam, de maneira que

a sua intensidade absoluta é exatamente igual ao quadrado do nú-

mero de elétrons existentes na particula, isto é:

00

F2(0) - Vp2J 4nr2Ye(r) dr = V2p2.
~

b) para h tendendo a zero, pode-se expandir o termo

sen(hr)/hr, da equa~~o (8a) ou da (42) em série de potências,

considerando até o termo de segunda ordem, obtendo a equa~~o:

(49)

onde n é o número total de elétrons da particula e R~ é raio de

giro da particula. Esta equa~~o é conhecida como a lei de

Guinieree• o raio de giro de uma particula em fun~~o do seu

centro de massa é definido pela equa~~o:

R~2 = ------------- , (50)

c) a funç~o F2(h), para valores grandes de h, é ob-

tida pela relaç~o da transformada de Fourier, existente entre

h.F2(h) e rYe(r), considerando a propriedade (e) da fun~~o

caracteristica. A equaç~o final que se obtem é conhecida como

lei de Porod~7 e tem a seguinte forma:

f1(u,h) cosu
F2(h) = 2np2Sh-4 + Ah-b + ••• - -------------- + •••

(51)
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esta equaç*o mostra que a parte externa da curva de espalhamento

depende somente da superfície e~terna da partícula, e também que

é proporcional a h-4;

d) efetuando-se os devidos arranjos dos termos da

equa~~o (47), para r = 0, obtem-se:

00

f h2 F2-(h)dh = 21T2p2V
lZI

(52)

esta equa~~o é conhecida como "invariante", e mostra que

h2F2(h) depende somente do volume da partícula e n~o da sua for-

ma e~terna. Além disso, ela ilustra a validade da teoria geral de

que a integral no espa~o recíproco é proporcional ao número de

centros espalhadores no objeto.

e) a propriedade (e) da fun~~o característica, as-

sociada à an'lise da equa~~o (47), mostra que:

_ 1
I == -------

21Tp2V

(53) .

Em todas as dedu~~es das equa~~es feitas até o momen-

to, foi suposto que a partícula possue uma simetria esférica.

Quando esta condi~~o n~o for satisfeita, as equa~~es da intensi-

dade sofrem algumas modifica~~es, com rela~~o aos par~metros

geométricos relevantes à partícula. Para algumas geometrias bem

definidas, J' se encontram deduzidas estas formulasee.e~ que

ser~o apresentadas, de acordo com a necessidade para a comple-

menta~~o da teoria geral do SAXS.
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2.2.6.2.2'- Espalhamento produzido por conjunto de partícula.
----------------------------------------------~--

As considera~~es iniciais quanto. forma,. distribui-

~~o eletrOnica, à dimens~o e A concentra~~o volumétrica das par-

ticulas espalhadoras influenciam nas dedu~~es das fórmulas mate-

m.ticas que governam o fenOmeno de espalhamento a bai~o êngulo.

Supondo-se que a amo.tra é composta de partfculas com

centro de simetria e que elas est~o separadas por disttncias bem

maiores que as suas dimens~es, a intensidade de radia~~o espalha-

da pela amostra é idêntica. espalhada por uma particula isolada,

multiplicada pelo número médio das particulas espalhadoras.

Se a concentra~~o das particulas for aumentada de ma-

neira que a radia~~o espalhada por uma particula interfere com a

espalhada por uma outra, deve-se levar em considera~~o os fatores

termodinêmicos da agrega~~o, que permitem obter equa~~es seme-

lhantes às deduzidas para partículas suficientemente separadas,

porém com um fator de corre~~o. Através da determina~~o deste

fator, pode-ae prever o erro percentua1 que é cometido, quando é

utilizada uma equa~~o, para as partículas dispersas, para a anâ-

1ise da curva de espalhamento produzida por amostras que n~o

apresentam, exatamente, as condi~~es supostas inicialmentseJeJ•

As hipóteses válidas, que podem ser'consideradas para o

cálculo das densidades eletrOnicas dos poros e da matriz s~o que

seus valores .~o constantes e que a massa especifica dos poros e

da matriz s~o consideradas iguais a zero e 2,21 g/cm~ (densidade
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sidade de grafite), respectivamente.

Surge no entanto uma quest~o crucial quanto a validade

do principio básico do espalhamento considerado. Assumiu-se que o

espalhamento de raio-X é provocado pela radia~~o secundária pro-

duzida pelos elétrons existentes na partícula, porém, ao conside-

derar-se que a densidade eletrOnica no interior do poro é zero,

assume-se que n~o e>listepraticamente nenhum centro espalhador

nes-\:eobjeto.

Por outro lado, os resultados experimentais da medi~~o

de SAXS, de amostras como materiais carbonosos ou silica, cuJa

existência de poros submicrosc6picos é comprovada por outras

técnicas de medidas, mostram que de fato os vazios circundados

pela matriz compacta produzem espalhamento de radia~~o a baixo

cingulo. Esta controvérsia aparente é explicada pelo teorema de

Babinet, que será apresentado a seguir.

2.2.6.2.3 - Teorema de Babinet

o teorema de Babinet·e afirma que os objetos complemen-

tares produzem o mesmo efeito de difra~~o. A equa~~o geral para

a amplitude de espalhamento produzido por um material contido em

volume V é dada por:

-+ -+ -+ -+ -+ -+

A1(h) = A.(h)f pl(r) exp -(ih.r) drv

onde Pl(;) é a densidade eletrOnica no elemento de volume d;, cu-

Ja posi~~o é fixada pelo vetor;. Considerando-se um espa~o com-

97 -



plementar, cuJa dens1dade eletr~nica Pz(r) é definida porl

onde p. é constante, a amplitude espalhada por este espa~o com-

menpletar. dada pela seguinte equa~~ol

+ + + + +
A2(h) - A.(h)f [P. - P1(r) J exp -(ih.r) dr •

A intensidade de espalhamento é, por defini~~o, dada pela mul-

tiplica~~o da amplitude pelo seu complexo conjugado. Isto resul-

(54)
•

Se h ) h., onde h. é o môdulo do vetor reciproco

correspondente • dimens~o da amostra ou do volume da amostra ilu-
+

minado pelo feixe de raio-X, I.(h) é efetivamente zero, conaequeu

temente os dois últimos termos da equa~~o (54) também se anulam.

Ent~o, tem-se que 12=11, que é a lei de reciprocidade de Babinet.

Mas para h < he, esta afirma~~o n~o é válida. Por-

tanto este principio só pode ser aplicado para as curvas de es-

palhamento na regi~o em que é satisfeita a condi~~o h) 2~/D0,

sendo D. a dimens~o média do volume na qual a densidade eletrO-

nica complementar é definida.

Nas d.termina;~e. experimentais da curva de SAXS, onde
\

é satisfeita as condi~~es da validade do principio da reciproci-
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dade, pode-se aplicar a teoria de espalhamento produzido por um

sistema de particulas e um sistema composto de vazios ou poros em

uma matriz com densidade eletrOnica diferente.

Deve-se considerar, porém, que P ou P (r), utilizados

sejam a diferen~a da densidade eletrOnica entre a do objeto espa-

lhador e a do meio circundante.

2.2.6.2.4 - Espalhamento produzido por um sistema poroso

o formalismo matemático para o sistema constituído de

poros foi deduzido por Porod~7, considerando uma amostra cons-

titu1da de materiais distribu1dos aleatoriamente no espa~o, e

apresentando densidade eletrônica constante, igual a P e 0 , pa-

ra o espa~o ocupado e vazio, respectivamente.

A amostra real, como visto no principio de Babinet, de-

ve ser representada em termos de inomogeneidade na densidade ele-

trOnica. Definindo-se a fra~~o de volume'ocupada por matéria co-

mo sendo c, a densidade média da amostra será dada por P c.

Assim a regi~o ocupada pode ser representada como possuindo uma

flutua~~o na densidade eletrônica noc= p( 1 - c), e a re-

9i1(0de poros com T.lv ••• = - pc. A flutua~1(o média da densidade

eletrônica da amostra pode ser representada por:

rf1l= p2c ( 1 - c ) (55)

Denominando-se de Zma(r) a probabilidade que se tenha

um par de pontos distanciados de r , num volume ocupado por ma-
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téria, e se considerar que a amostra possue uma porosidade com

distribui~~o isotr6pica, esta fun~~o será dependente somente da

distância r, e será dada pela equa~~ol

Z IZIGII (r) = c + ( 1 - c ) Y ( r ) , (56)

onde Y(r) é uma fun~~o característica que possue as seguintes

propriedadesl

Y(r) lIllI

,para r - 0 e

, para r grande.

Com a defini~~o da fun~~o ZlZIfZI(r), a probabilidade de

encontrar dois pontos distanciados entre si por r no vazio, isto

é nos poroa, pode ser dada pela equa~~o:

Z "'''' (r) = ( 1 - c ) + c Y (r). (57)

A prohabilidade de se encontrar os dois pontos distan-

ciados com a mesma distância r, mas um ocupando uma posi~~o no

interior da matéria e outro no vazio, é dada pela equa~~o:

c( 1- ZI2lGD(r» = ( 1 - c ) ( 1 - Z",v(r» • (58)

Segundo Debye e Bueche~~, a equa~~o da intensidade de

espalhamento produzida por um material que apresenta 05 domínios

espalhadores com densidade eletrOnica relativamente constante,

pode ser dada como:

I(h) - I.(h)

------------------ .. ------ ..--.-

00

T] :.2 V J y(r)o
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De acordo com a defini.~o de n2 dada pe1. equa~~o (55):

a intensidade espalhada pela amostra contendo porosidade pode

ser dada pela equa~~o:

I(h) = Ie(h) V p2 c( 1 - c ).
(60)

ao sen hr
J y(r) ------- 4wr2 dr.e hr

Supondo-se que a amostra possue poros bastante separa-

dos entre si, isto é, um sistema diluído, pode .e aproximar

Z•• (r) por uma fun~~o característica de uma partícula y.(r) an-

teriorment. definida. esta aproxima~~o é justificada, uma vez

que neste caso é virtualmente impossível encontrar um segundo

ponto ocupado fora da pr6pria partícula.

Matematicamente. posslvel obter a intensidade de espa-

lhamento I(h) através da det.rmina~~o ou do conhecimento prévio

da fun~.o y(r), porém, o cálculQ de y(r) na prática, é bastan-

te complexo, sendo raramente possível de ser determinada para um

sistema de partículas. Assim sendo, a fun~~o y(r) • obtida atra-

vés da transformada de Fourier de I(h) determinado experimental-

mente.

A análise da fun~~o característica, obtida'dos dados

experimentais de SAXS, de uma amostra real, constituida de po-

ros monodispersos, é semelhante A obtida pela análise desta fun-

~~o para uma partícula isolada.,
A lei de Porod, neste caso, fornece a mesma express~o
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deduzida na se.~o anterior, isto. I
~

l(h) • l.(h) 2 ~~ S / h4 • (51a)

Assumindo-se que cada um destes poros apresenta uma mesma área

superficial s~, a equa~~o (51a) permite obter.

(61)

Par. um sistema de particulas de formas diferentes e

com distribui.l(o eletrOnica al••t6ria, n~o apresetntimdo orde-

nac;l(oa longa dist*ncia mesmo que haja um adensamento relativo de

part1culas, ê valida a lei de Guinieree•

A .qua.~o da lei de Guinier para um sitema de particu-

Ias é dada porl

(62)

onde N é o número médio das entidades espalhadoras presentes na

amostra, e P • diferen.a na densidade eletrOnica entre a matriz e

a inomogeneidade •

Além dos parêmetros R~ e 5, se a amostra for consti-

tuida de N poros de mesmo volume V1, pode-se obter da equac;~o

(62) uma estimativa do valor deste N, pois:

••

N o: 1 <lzn / RC!t<b • (63)

Uma análise da parte interna da curva de espalhamento
\"

de raio-X a ~aixo *ngulo, de um material carbonoso, pode ser fei-

ta em termos-das equa.~es (62) e (63), obtendo-se o raio de giro
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médio e 10 número médio de poros presentes na amostra. A análise

da part

(51a),

externa da curva pode ser feita por meio da equa~~o

btendo-se como resultado a área da superfície específica

que separa as duas fases (matriz e poros) que comp~em o ma

terial carbonoso.

Nestas análises, no entanto, leva-se em considera~~o as

caracter1sticas da porosidade:

a) a distribui;~o da dimens~o é bem comportada, poros

b) a forma n~o é muito anisotrópica;

c) a concentra;~o de poros n~o é muito alta, de modo

que se p,de considerar os poros espalhando independentemente;

d) o contorno dos poros é bem definido.

Caso estas condi;aes n~o forem satisfeitas, as curvas

experime~tais obtidas n~o se ajustam às leis de Guinier e d~

Porod. De fato, e>listemmuitos trabalhos publicados sobre dados

experime SAXS, obtidos de materiais carbonosos que n~o

concorda com as leis fundamentais descritas~~·e., e cada

autor pr modelo para os poros com um formalismo matemático

adequado,1para melhor explicar estes resultados •

Debye e colaboradores1mm estudaram a porosidade pre

sente nos\catalisadores por meio da téc~ica de SAXS, utilizando

para a anilise das curvas, a equaç~o de intensidade (59) obtida
e Bueche~~. Definindo-se a funç~o de correlaç~o Q(r)

~o:
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(;I(r) = 1 - R(r),

onde R(r) é a fun~~o característica definida pela equa~~o (56),

a equa~~o da intensidade é escrita comol

I (h) == I.(h)n2 VJ Q(r)4TIr2
m

sen hr

....•.......----- dr

hr

onde todos os par~metros s~o iguais aos já definidos. A análise

desta fun~~o de correla~~o, em termos da varia~~o nas probabili-

dades de dois pontos distanciados de r e r + dr estarem ou n~o

situados em posiçôes ocupadas por uma das fases que compôs a

amostra, mostra um comportamento

Q(r), representada pela equaç~o:

lil( r) == exp - ( r I ao ) ,

ewponencial para a fun~~o

(64)

onde ª é a distância de correla~~o da inomogeneidade. Com este

novo comportamento da fun~~o de correla~~o, deduz-se que a inten-

sidade espalhada pode ser dada pela equa~~o:

i (s) •• A / ( 1 + h2 a2 ),

onde A é uma constante igual a 8wa3 n2V.

(65)

A utiliza~~o da equa~~o (65), na análise dos resultados

e~perimentais, é feita plotando-se a raiz quadrada da intensidade

observada em fun~~o do quadrado do ângulo de espalhamento.

Obtem-se da linearidade deste gráfico, se a condi~~o de distri-

bui~~o aleatória dos poros é satisfeita, o valor da distância da

correlaç~o ª. Os autores sugerem que, quando a distribui~~o das
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dim.ns~.s dos pores n*o é con.tante, deve-se incluir na equa~~o

da fun~*o de correla~~o o termo de expans~o em segunda ordem,

isto é.

pela r.la~:ro•

•

Através da obten~~o do paremetrá de correl.~~o ã, e da

determinaillo prévia da conc.ntra~~o volumétrica dos poros na

amostra, pode-s. determinar a superficie especifica S , e os pa

r.metros de dimensllodaregi:ro ocupada e vazi_.,p.,l•• rela~~esl .

S • 4c(1 - c)/ a,

1..., • a / c

e

1. • a / (1 - c) ,

onde ~ é a fra~~o volu~étrica Dcup.da pel_ m~triz ~arbono.a •.
O param.tro ~ pode s.r estimado pelo ~uocient•• ntre ••densidade

aparente e a densidade teórica do grafite SÓlido.

Rothwell·· estudou o comportamento do carbono vltreo

tratado termicamente a temperaturas 1000, 2000 e 30~0aC por meio
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de SAXS. Ele analisou os dados obtidos mediante o uso da lei de
.

Guinier e por meio da lei de proporcional idade com quarta potên-

cia negativa, introduzindo o conceito proposto por Bragg e cola-

boradores1m1, de que a curva de espalhamento, produzido por um

material poroso, torna-se proporcional a h-4 a partir do éngu-

10 de espalhamento em que é satisfeita a condi~~o ha > 3,5 , on-

de ~ é o raio do menor poro existente no material. A utiliza~l(o

do modelo de poros com forma esférica resultou num valor do

raio de giro menor que o correspondente ao valor de ~, determina-

do pelo êngulo em que a curva de espalhamento venha a satisfazer

a condi~~o de Bragg. Este autor conclue que a diferen~a nos dados

obtidos deve ser proveniente da concentra~~o relativamente alta

dos poros na amostra, e também que a forma dos objetos espalha-

dores n~o pode ser assumida como esférica.

Perret e Ruland~m analisaram o partmetro ~. proposto

por Bragg1e1, e concluiram que em vez deste ser um par*metro as-

sociado com .s dimens~es das inomoQeneidades, ele está melhor

relacionado com a flutua~~o na densidade eletrOnica apresentada

pela matriz carbonosa. Neste trabalho os autores apresentam os

resultados da medida de SAXS de materiais carbonosos obtidos a

partir de tratamentos térmicos da Poliacrilonitrila, a diversas

temperaturas. A análise das curvas de espalhamento é efetu~da me-

diante a utiliza~~o da lei de Porod, e pel~ determina~~o dos com-

primentos médios dos segmentos que cortam o volume da regi~o ocu-

pad_ e vazia. Desta análise concluem que este material apresenta

poros com a forma irregular e com a interface bem definida por

- 106 -

••



meio dos planos basais grafiticos. Além disso mostram que, nas

curvas obtidas está presente a contribui~~o do espalhamento pro-

voeado pela flutua~~o na densidade da matri2 incipiente, verifi-

cada através do desvio do comportamento da curva em rela~~o ao

previsto pela lei de Porod.

Johnson e Tyson~4 estudaram o comportamento da poro-

.idade na fibra de carbono, quando tratada a altas temperaturas,

mediante a utiliza~~o das equa~~es desenvolvidas por Oebye e

Oeterminaram o comprimento de correla~~o a
através do gráfico 1-1/2 versus h2• O cálculo do par~metro dimen-

sional dos poros lp é feita utilizando-se a equa~~o (53) e tam-

bém o conceito da fun~~o de correla~~oQ(r), através da equa-

C;:~01

00

lp = 2 f Q(r) dr ,
~

onde a func;:~oQ(r) é definida pela equa~~o (64) e

lp = 2a ,
quando 1-1/2 é linear em fun~~o de h2•

Estes autores determinaram também o raio de giro dos

poros, mediante a utilizac;:~oda técnica de Shull e Roessl~2 e

de Hosemannl~3. O primeiro método consiste em analisar o compor-

tamento da curva ln 1(h) versus ln (h2 +a), variando-se o fator

a até determinar uma rela~~o linear. Quando esta relac;:~oé ob-

tida, o raio de giro é calculado pela express_ol
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Rm - ( 3/a )1/2 •

o método de Hosemann consiste em se determinar os valores de hM e

de hE' correspondentes às posi~~es do máximo e da intersec~~o da

curva do gráfico de I(h)h2 versus h com o eixo de h. Uma vez

obtidos os valores de hM e de hE' determina-se o fator de poli-

dispersividade do material através da express.ol

-------- - --------

onde I

3

1

2

n + 2
,

he:
-------------- • ----- - 1 •
[2 (n+1)]1/2

Os resultados desta análise mostraram que existe uma

correla~*o bem caracteristica entre a porosidade da fibra de car-

bono e as suas p1l"'opried_d.s mecanicas. Jotinson e Tyson propefem

que, nesta temp.l"'aturade tratamento térmico, ocorrem rompimentos

das liga~efes cruzadas existentes entre os átomos d. carbono

periféricos da estrutura turbostr'tica.

A tentativa de aplica~*o da lei de Porod, mostrou-se

n~o ser posslvel para as curvas de fibras tratadas a baixa.tempe-

ratura. AssociAndo-se a este fato a co~stata~~o da existência

de carbono amo,"fo, conclui-se que os poros deste material n:to

apresentam uma superficie de contorno bem definida em termos de
I

densidade eletrlbnica.
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Von Bastian e col.boradores·3 estudaram a porosidade

do carv~o de madeira por meio da técnica de SAXS, utilizando-se a

equa._c de Pcrcd e ccrrigindo-. quanto à flutua~~o da densidade

eletrOnica do material. A equa~~o da lei de Porod com este fator

de corre~*o foi escrita como:

A determina~~o da superficie especifica das amostras de

carv~o foi feita mediante uma análise comparativa com o valor

obtido de uma amostra de silica comercial, cuja superficie espe

cifica havia sido determinada através de um outro método. Além

disso, os autores determinaram a dimens~o média do di~metro dos

poros, supondo que tivessem uma forma esférica.

Estes autores obtiveram como resultado os valores de S

e d, que estimam apresentarem o erro da ordem de 100 h. Este es

tudo, apesar da sua imprecis~o, mostrou a aplicabilidade da téc

nica de SAXS como uma ferramenta capaz de acompanhar a evolu~~o

da porosidade em fun~~o das condi~~es de obten~~o do carv~o, mos

trando que os carv~es obtidos dos tratamentos térmicos a baixa

temperatura apresentam porosidade similar à da madeira original,

e que com o aumento da temperatura criam no seu cerne novos po

ros de dimens~es menores.

Nos trabalhos efetuados por Schmidt e colaborado

~adorese.-ee.1m3-1m7, sobre a determina~~o da porosidade em di

versos tipos de carv~es, é utilizada a metodologia de ajuste da
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curva teórica. curva experimental, partindo-se de um modelo de

distribuii~o da dimen5~O e da forma de poros. Utilizando-se a

clas5ificai~o da porosidade proposta por Dubinin44, segundo

Schmidt a contribuii~o de cada um destes tipos de poros, à curva

de espalhamento, é uma fun~~o da temperatura do tratamento térmi-

co.

A curva de espalhamento de carv~es, quando tratados a

temperaturas relativamente baixas ( T < 700°C), apresenta um de-

créscimo monotOnico em fun~~o do ~ngulo de espalhamento. Esta

curva se ajusta em geral com a equa~~o da lei de Porod, em quase

toda a extens~o medida. Porém, com o aumento da temperatura dos

tratamentos térmicos, observa-se o surgimento de uma inflex~o pa-

ra *ngulos de espalhamento intermediários ( h~10-1 A-1). Segundo

Schmidt1me, ~ forma~~o da inflex~o na curva das amostras tratada

a temperaturas entre 1000°C e 2000°C, aproximadamente, pode ser

associada •• forma~~es de me.oporos no cerne da matriz carbono-

sa, cujas dimens~es aumentam com o acréscimo da temperatura. Pa-

ra a temperatura de tratamento térmico, superior a 2000°C, su-

p~e-se que s~o criados poros com dimens~es menores que 10A, que

provocam a discordância da curva de espalhamento dos carv~es em

relai~o a~ comportamento previsto pela lei de Porod. A equa~~o

da intensidade de espalhamento produzida por amostras que apre-

sentam os macroporos e os mesoporos, isto é, carv~es tratados

a temperaturas entre 1000 e 2000°C, pode'ser escrita como:

, Sm. a4 em.
I(h) = 100I.A [------------- + -------------J,

(1 + h2a2)2 (1 + h2b2)2
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andeI

2nd:O: M
IGDGD lI:l ------

T A

I. = intensidade espalhada por um elétron,

A • área da amostra iluminada pelo feixe de raio-X,

M lI:l massa da amostra,

Sma lI:l superfície específica dos macroporos da amostra,

em. = constante de proporcional idade da intesidade es-

palhada pelos me.oporos,

a = dimens~o média dos macroporos,

b = dimens~o média dos mesoporos,

1 M
T = --- = exp( - ~--- ) •

lca A

Considerando a presen~a de três classes de poros

em uma amostra de material carbonoso, segundo 5chmidt e colabora-

doresss, a classe dos microporos n~o contribue efetivamente

para a det.rmina~~o da superfície especifica, pois, devido à re-

duzida dimens~o dos poros, a regi~o angular em que estes espalham

o raio-X em concordância com a lei de Porod, encontra-se fora

dos limites de "baixo ângulo", e pode sofrer influências dos

picos de difraç~o. Dessa maneira, a equa~~o da intensidade, que

melhor se ajusta para o comportamento dessa curva, pode ser

M Sl 52
1(h) = 2np2 I.A---[---- + ------------- +

A h4 (c-2 + h2)2

N
+ ----- V2 F",f. (hb)J,

2nM
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onde 81 e 82 s~o as áreas da superfície, por unidade de massa da

amostra, associadas com os macroporos e mesoporos, respectivamen

te, ~ é a constante de proporcionalidade para a dimens~o média

característica dos mesoporos, N é o número de microporos na amos

tra, V é o volume de um microporo e V2 é a média deste volume

calculada em toda a amostra, Fmt(hb) é a fun~~o que descreve a

distribui~~o angular do espalhamento produzido pelos microporos e

que possue a propriedade Fmt (0) = 1. Na formula~~o desta equa~~o

assume-se que os microporos espalham independentemente.

,,'

..

E: interessante notar que Schmidt n~o considera as

possíveis contribui~~es das flutua~~es da densidade eletrOnica

nas inomogeneidades nas suas equa~~es. Isto é esclarecido pelo

seu trabalho te6ric0104, onde mostra que o desvio das curvas de

espalhamento de materiais porosos, em rela~~o ao previsto pela

equa~~o de Porod, é essencialmente provocado pela polidispersivi

dade das dimens~es.

Recentemente, surgiu uma teoria alternativa para a aná

lise das curvas de espalhamento de materiais porosos. Esta nova

teoria, ainda na fase de tentativa de completa compreens~o pelos

físicos da área, é a da Fractalidade dos objetos espalhadores. A

seguir será apresentada, de maneira sucinta, a descri~~o desta no

va ~eoria, a qual poderá vir a esclarecer muitas dúvidas existen

tes quanto aos dados experimentais de espalhamento de raio-X e de

outras técnicas adjacentesv que s~o utilizadas na determina~~o das

formas e dimens~es das partículas, das macromoléculas e dos poros.
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2.2.6.2.5 - Teoria de Fractais para Interpreta~~o de SAXS
---------~---------------------------------~-

Normalmente a superf1cie de contorno de uma entidade

física é tida como sendo constitu1da de duas dime~s~e., e as ir-

regulariadas encontradas nesta superf1cie, s~o consideradas como

desvios da superficie plana ideal. Este conceito é aplicável em

materiais cuja superfície é realmente plana, como é a superfície

de um cristal.

Entretanto, principalmente em materiais de estrutura

amorfa, a irregularidade superficial é tal que, se a sua área for

determinada por meio da técnica de medida por adsor~~o de gases,

obtem-se resultados bastante dispersos, conforme a dimens~o da

molécula do gás utilizado. Isto torna-se um resultado esperado,

admitindo-se que a cobertura da superficie, das reentr~ncias su-

perficiais e~istentes, por uma única camada de moléculas de gás é

mais perfeita quanto menor for a dimens~o das moléculas do gás

adsorvido. Assim, ao se utilizar moléculas cada vez menores, ob-

tem-se, em maior detalhe, a dimens~o da superficie do adsorvente.

Em um caso e~tremo de um material poroso, a estrutura

dos poros é t~o irregular, a ponto de se poder imaginar que o ma-

terial adsorvido, para formar uma camada molecular na sua super-

ficie, representa uma situ~~o semelhant~ a da sua dissolu~~o pe-

Ias paredes finas do adsorvente. Neste caso o cálculo da super-

ficie destes poros se apro~ima ao cálculo do volume ocupado por

estas moléculas.
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Esta descriç~o sugestiva, da existência de superfícies

irregulares, indica que a determinaç~o da sua área deve ser feita

~cn.iderando-se uma entidade definida por g dimensôes, cujo va-

ler deve estar no intervalo entre dois e três.

A formaliza~~o para o estudo deste tipo de superfície

foi introduzida por Pfeifer e Avnir10., utilizando o conceito da

da geometria fractal, definido, primeiramente, por Mandelbrot110•

A estrutura porosa fractal é caracterizada por sua di-

mens~o D, definida segundo Mandelbrot107, pela equa~~o:

•

log N(r)
o = 1im ---------

1"'+0 log r
(67)

onde N(r) é a fun~~o que descreve o número de esferas com raio r,

necessárias para preencher a superfície irregular, formando uma

camada.

o parêmetro º-, denominado de "dimensionalidade frac-

tal", mostra a irregularidade intrínseca da geometria fractal que

persiste através dos diferentes níveis de resoluç~o. Esta é a

característica peculiar importante de um objeto com geometria

fractal, denominada de "semelhança própria". Em outra palavras,

esta característica seleciona como material poroso fractal, 50-

mente aqueles que apresentam uma morfologia superficial ir-

regular para qualquer escala de medida de dimens~o física.

Com esta definiç~o, os materiais, apresentam uma lar-
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ga faixa de distribui.~o de tamanhos de poros, também podem ser

considerados como objetos fractais, independentemente da morfolo

gia superficial de cada um dos poros.

A forma alternativa da defini.~o de~, para este

tipo de objeto fractal, é dada pela seguinte equa~*ol

NCr) • C • r-D ,

onde NCr) = n~mero de poros com raio médio,

r - raio médio dos poros e

C - constante caracteristico do objeto.

CóS)

A constante C é proporcional ao comprimento, ou à

'rea, ou ao volume, dependendo do valor de D. O parâmetro O

pode tomar valores iguais e intermedi'rios a 1 , 2 e 3, de acordo

com a dimensionalidade do objeto.

A existência da geometria fractal tem sido constatada

em diversos materiais, como nos catalizadores111, na silica co

loidale.,112 e também nos materiais carbonosose7• Uma vez que a

natureza fractal de um material é considerada como sendo devida

à existência de inomogeneidades da densidade eletrOnicas, de di

men.~es que variam de uma escala atOmica a uma escala. macrosc6

pica, é previsível que este material ve~ha a apresentar o fenOme

no de .spalhamento de radiaç~es X • de neutrons na regi*o de bai

~os êngulos. Entretanto, como as principais leis do espalhamento

a baixo *ngulo n~o prevêm a existência de irregularidades super-
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manhos de poros as curvas experimentais obtidas para .sta. amos-

tras devem apresentar um desvio sistem.tico em rela~'o ao compor-

'tamento da curva te6rica. A estes desvios tem sido associada a

imprecis~o nas medi~~es experimentais ou ainda à possivel existên

cia d. polidispersividade da inomogeneidade na amostra.

A introdu~~o do conceito da fractalidade dos centros

espa1hadores, na teoria de espa1hamento de raio-X e de neutrons

a baixo _ngulo, tem sido desenvolvido recentemente por diversos

em materiais carbonosos, com estrutura semelhante ao do coque de

lignina, ~sto é nos carv~es, foi observada recentemente por Bale

e Schmidt87• Adicionando-se a este fato a observa~.o do desvio

das curvas experimentais de SAXS docoque de lignina, em rela~~o

à lei de Porod, prevê-se que uma an.lise dessas curvas, com o

formalismo que inclue a possibilidade de ocorrência de poros com

a estrutura fractal nestes materiais, é relevante. Assim sendo,

será a seguir apresentada a teoria envolvida na análise das cur-

vas de SAXS produzidas por poros com geometria fracta1.

A curva do espalhamento, produzido por uma amostra con-

tendo uma inomogeneidade eletrOnica com dimens~o tipica de um co-

loide 10 A < L < 2000 A , pode ser subdivid~da em regi~es que

comportam de acordo com a lei de Guinier e com a lei de Porod.

A regi~o da curva em regime de Guinier é limitada para
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valores de h, tal que h. Ra < 1, e a regi~o em regime de Porod

é limitada para valores Ra» h-1 » a ,representada esquema

ticamente no conjunto da figura (17). O parêmetro Ra represen

ta, apro~imadamente, o raio de giro da maior partícula espalha

dora, e ~ a distência entre a unidade atOmica, ou molecular,

com a qual o objeto é constituido, ou o raio dos poros menores.

Uma vez que a regi~o da curva assintótica, de acordo

com a lei potencial negativa, se encontra na regi~o do espa~o re

ciproco, onde é desprez1vel a influência da dimens~o do objeto

espalhador como um todo, n~o se pode obter informa~~es sobre o

parêmetro Ra. Prevê-se assim que a contribui~~o da fractalidade

do objeto na curva de espalhamento deve-se manifestar em forma de

desvio do comportamento previsto pela lei de Porod. Portanto, a

equa~~o da intensidade de espalhamento para grandes ângulos deve

ser reescrita como:

I(h) '" c.N. (h.R)- •.•• (69)

Utilizando-se o conceito da dimens~o de fractal, definido na

equa~~o (68), pode-se estabelecer a rela~~o existente entre N e

R como sendo:

Desta maneira verifica-se que o fator potencial da lei

de Porod é determinado pela dimensionalidade de fractal D. E in

teressante estabelecer uma maneira qualitativa de analisar as

curvas de SAXS (figura 18), baseando-se na discuss~o acima efe

tuada:
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1i I I,

•••

oo.J

Log h

Figura 17 - Curva de espalhamento de raio-X a baixo ângulo ilus
\

trando as regi~es de Suinier, de Porod e de Bragg.

- 118 -

ill I,~ ; ,1,,'1 • I;11 ,111 I;,o~, I, II lt~'~



a) ocorrendo um aumento no número de objetos espalha-

dores da amostra sem variar a suas dimens~es, as curvas de espa-

lhamento apresentar~o as mudan~as como as representadas na figura

(18a), isto é, n~o há mudanca da posi~~o em que a curva entra em

regime de acordo com a lei potencial negativa, mas aumenta a po

si~~o em que a reta extrapolada corta o eixo das ordenadas,

b) ocorrendo varia~~o dimensional dos objetos espalha

dores, sem alterar a su~ concentra~~o, as curvas obtidas para di

ferentes estágios devem apresentar as varia~~es mostradas na fi

gura (18b), isto é, n~o varia o ponto de intersec~~o da reta com

a ordenada, mas varia a posi~~o em que a curva entra em regime de

acordo com a lei potencial negativa,

c) ocorrendo varia~~o simultlnea da concentra~~o e da

dimens~o, ocorre a varia~~o tanto do ponto de intersec~~o da reta

extrapolada com a ordenada, como do a ponto em que a lei poten

cial negativa é seguida (figura (18c»,

d) se o espalhamento for medido a um êngulo suficien

temente alto, tal que (hM~x)-1 = t , onde t é a dimens~o da uni

dade geométrica superficie da lisa pela qual é constituido o ob

jeto espalhador, a assintota observada na curva de espalhamento

seguirá uma lei potencial diferente da potência -4, até a posi~~o

de hM.x e a partir deste limite se apresentará de acordo com

o previsto pela lei de Porod111 (figura (18d».

A dedu;~o do formalismo matemático, de materiais poro-

sos, rigoroso para a interpreta~~o das curvas de SAXS, foi
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Figura 18 - Curvas de espalhamento de raio-X a baixo angulo prod~

zidas por:

(a) concentra«;eJes diferentes de par"ticul as com mesmas
dimens~es, (b) concentra«;eJes iguais de partículas com
diferentes dimenseJes, (c) concentra«;eJes difer~ntes de
partículas com diferentes dimenseJes, (d) objetos frac
tais constítuídas de unidades espalhadoras de su
perfícies lisa~ com dimens~o menor que hM_H-1•
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borada recentemente por Bale e Schmidtm7• Segundo estes pesqui-

sadores a fun~~o de correla~~o g(r), para uma estrutura porosa

com geometria fractal pode ser escrita como:

g(r) = 1 - C.r3-O/[ 4.c( 1 - c )VJ, (7(2)

onde C corresponde à constante da fractalidade discutida na equª

ç~o (68), ~ à concentra~~o volumétrica dos poros e V ao volume

da amostra. Utilizando-se a express~o geral da intensidade de es-

palhamento de raio-X, produzida por poros (equa~~o (60», e apli-

cando-se o teorema de Erdelyi 's para expans~o assintótica da in-

tegral de Fourier, Bale e Schmidt~7 obtiveram a seguinte equa~~o

aproximada para a intensidade de espalhamento, produzido por

um material carbonoso contendo porosidade com geometria frac-

tal:

I (h) (71)

De acordo com esta equa~~o, I(h) é proporcional a h-<6-0). Con-

forme a defini~~o da dimens~o de fractal, feito na se~~o anteri-

or para uma superfície lisa, tem-se que D = 2, portanto neste

caso, a equa~~o (71), passa a apresentar um comportanento de

acordo com a lei de Poród, considerando-se inclUSive, que o va-

lor de C neste caso é correspondente. área da superfície espe-

cífica S. Além disso de acordo com a equa~~o (68), pode-se obter

a distribui~~o do tamanho dos poros existentes na amostra.

Conforme a condi~~o da validade da lei de Porod, isto é

h.R » 1, e também da express~o que relaciona o tamanho m~dio dos
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poros com a posiç~o onde o comportamento potencial da curva de
.

espalhamento se inicia, isto é, para hmtM.R ) 3,5 101, pode-se es-

timar a ordem de grandeza da dimens~o média dos poros.

Utilizando-se este formalismo, Bale e Schmidtm7 deter-

minaram a dimens~o de fractal dos poros de um carv~o, ajustando-

se a curva te6rica da forma

I(h) = B + C.h-a • (72)

onde B é uma constante que representa a contribui~~o da radia~~o

de fundo, à curva experimentalmente obtida, encontrando o va-

lor de 0-2,56 O,03, isto é, a curva apresentou-se proporcional a

Sinha e colaboradores10e, ao desenvolverem a equa~~o da

intensidade de espalhamento de neutrons produzido por agregados

de silica c~m geometria fractal, encontraram uma e>:press~o dife-

rente da acima descrita. Entretanto de acordo com os argumentos

de Bale e Uchmidt, objetos fractais n~o produzem espalhamentos

idênticos ~os poros fractais, e sugerem ainda, que um sistema

composto da poros polidispersos pode ser interpretado por meio

da superfí:ie fractal.

Num trabalho recentemente realizado por Rojanski e co-

laboradorese3, utilizando diversas técnicas de determina~~o da

porosidade em s1lica, inclusive a de SAXS, observaram que quando

a irreguli1ridade superficial dos poros atinge o seu limite máxi-

mo, isto' 0=3, a curva de espalhamento que, deveria ser propor-
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cional a h-3, apresenta uma perfeita concord~ncia com a lei de

Porod, isto é, proporcional a h-4• Esta aparente discord~ncia en-

tre a teoria desenvolvida por Bale e Schmidt, com o resultado es-

perimental, é explicada como sendo devido à escolha inadequada da

fun~~o de correla~~o g(r) da equa~~o (70), que se reduz ao valor

unitário para O = 3. Consequentemente, a intensidade será pro-

porcional a h-4, tanto para 0=2 como para 0=3.

A equa~~o da proporcional idade:

I(h) a: h--'(6-0)

sup~e a existência de rugosidades superficiais ou de poros

com dimens~es compreendido entre 0 em. Assumindo que exis-

te um limite superior das dimens~es das rugosidades ou dos poros,

da ordem de ~, Rojanski e colaboradoress6 determinaram que

a distribui~~o das dimens~es dos objetos espalhadores é dada por

g(r).e-(r/~). Com esta nova fun~~o de distribui~~o, obtive~

ram a seguinte equa~~o da intensidade.

8c (1 - c) V~:3
I (h) = nI.ô2[ -------------

(1 + h2~2)2
(73)

------------------------------- + BJ ,

onde ~;=comprimento de correla~~o,

B - constante para diminuir a flutua~~o na intensidade pro-

duzida por estruturas de tamanho menor que alguns Angstrons,

I. = intensidade espalhada por um elétron,
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ô = densidade da matriz que contem os poros com densidade

zero,

v = volume da amostra,

c = frac~o volumétrica ocupada pelos poros e

C = constante característica do contorno de poros

Dessa maneira, a curva de espalhamento é proporcional a

h-Cb-D) e a h-4, quando D = 2 ou D • 3 e 2<D<3, respectivamente.

A equa~~o deduzida por Bale e colaboradores~7, implica

no comportamento linear dos gráficos de log I(h) versus log h.

A equa~~o proposta por Rojanski e colaboradoressb, implica por

sua vez no comportamento linear de gráfico de log I(h) versus

log h na regi~o de h maiores, e em uma satura~~o, como a mostrada

na figura 18, para h menores. Um ajuste da fun~~o proposta com,

os valores experimentais de intensidade de espalhamento, permite

o cálculo de ~ e de D. O valor de h associado à transi~~o

da regi :!leI "fractal" à. regi:!to "euclideana"

h < 1/~, é denominado de "cross over".

Assim sendo, quando a curva de espalhamento de raio-X

obtida, for proporcional a h-H, com x tendo um valor n:!tointeiro,

pode-se assumir, em princípio, que o objeto espalhador apresenta

uma geonetria fractal, mas quando x for igual a um número inteiro

isto é igual à 4, n:!(oé adequado afirmar quanto a fractalidade ou

n~o do espalhador, até a obten~~o da confirma~:!todesta por meio

de outras técnicas de medidas.
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2.2.6.2.6 Correspondência entre a Teoria dos Fractais e a

Teoria Clássica

Um sistema poroso fractal pode ser considerado, classi-

camente como formado por um conjunto de particulas (poros), as

quais apresentam uma certa distribuiç~o de tamanhos ou rugosida-

des interfaciais. O parametro Rw, quando determinado para um con-

junto de part1culas com tamanho variado, dá um peso maior ás par-

ticulas maiores~~. Portanto, o raio de giro Rw da lei de Guinier,

equivale aproximadamente ao parêmetro ~ da teoria fractal.

A regi~o de altos êngulos é descrita com a mesma e~ta-

ç~o I(h)« h-4, em ambos os casos, se a curva for obtida para

valores suficientemente grandes de h (hM.N> l/t). Nas medidc\s

experimentais de um sistema que apresente o valor de t tendendo ~

zero, o valor de hm•N n~o pode ser atingido.

Nos sitemas porosos que apresentam interfaces lisas,

ou uma distribuiç~o de tamanhos com t) l/hM«N, a teoria fractal

conduz a um resultado idêntico ao da teoria clássica (lei de

Porod) •

2.2.6.3 - Procedimentos Experimentais

As mediç~es de espalhamento das amostras de coque de

lignina foram efetuadas em duas etapas. A primeira com a utili-

zaç~o dos equipamentos do Laboratório de Cristalografia do Insti-
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tuto de Fi.ica e Química de S~o Carlos (IFQSC), e a segunda com

a radia~~o proveniente do sfncrotron, do Laboratoire de L'Utili-

zacion de Rayonnement Eletromagnetique (LURE) da Universidade de

Paris - França*.

2.2.6.3.1 - Primeira etapa

As'experiências no IFQSC foram efetuadas mediante a

utiliza;~o do sistema de medidas de SAXS da Rigaku. As posiç~es

das fendas de colima~~o, da amostra e do detector, s~o mostradas

esqueAaticamente na figura 19. Utilizou-se a radia~~o proveniente

de um tubo convencional de raiO-X, com anti-catodo de cobre, mo-

nocrDmatizado por meio de um filtro de Ni. A detecç~o da radia-

~~o espalhada foi feita mediante a utilizaç*o de um detectar

••nafvel • posiç~o acoplado a um multicanal. O registro da inten-

sil.de em fun~l(odo canal foi feito por meio de um "teletype", o

qual foi transformado numa fun~*o J(h) versus h, sendol

h - 4 sen (E/2)/ - 2WE , (74)

~.terminando-.e a relaç~o existente entre o êngulo de espalhamen-

to e o n~mero de canal correspondente •

. A int.nsidade de espalhamento, obtida das amostras do
.

coque de lignina, foi corrigida quanto ao fator de intensidade

direta J. , espalhamento parasito

Jp~r (h), e também pelo tempo de exposiç~o, que de acord6 com a

intensidade de espalhamento de cada amostra foi variado. A equa-
•
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Figura 19 - Esquema do arranjo experimental para as medi-

das de SAXS do Instituto de Fisica e Qufmica

de S:io Carlos:

RX = fonte de raio-X;

FI e F2 = fendas de colima~:io horizontal;

F2' = fenda de colima~:io vertical;

F3 = fenda eliminadora de espalhamentos parasitos

produzidos por FI

e F2;

A

= filtros de níquelou de alumínio;

S

= amostra em forma de disco;

SV

= sistema de vácuo;

as

="beam stop";

DSP

= detetor sensívelà posi~:io;

I.

= feixe incidente;

I .

= feixe direto transmitido;

I

= feixe espalhado;

=ângulo

de espalhamento.
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I;~O geralutilizada para a corre~~o destes fatores é:

llt1

A 1
j

(h)= 10,18 ------ [---- J(h)- ---- J(h)J
p>,

10tlt2 tlt2

(75)

•

onde p é a densidade aparente e x a espessura da amostra.

A determinal;~o da intensidade do feixe direto foi feita

medindo-se a intensidade de radial;~o à um ~ngulo de espalhamento

zero, retirando-se o IIbeam stopll da sLta posil;~o. Para que o de-

tector n~o fosse danificado, esta determina~~o foi feita, operan-

do-se o transformador do gerador na potência mínima, isto é, a

20 kV e 10 mA, além da coloca~~o de filtros de alumínio, com va-

lores de atenual;~o adequados, entre a fonte e o detetor.

A normalizal;~o da intensidade medida, para a potência

do gerador normalmente utilizada para a realizal;~o de medi~~es

com a amostra, foi feita determinando-se a intensidade espalhada

por uma amostra de carbono vítreo a um ~ngulo fixo, operando-se a

fonte a potência mínima e outra a potência de realiza~~o de expe-

rimentos. A equal;~o para o cálculo da intensidade do feixe dire-

to é, portanto :

onde A é o fator de atenua~~o dos filtros de alumínio e

Fh.Xk (h) é a intensidade de espalhamento medida a êngulo corres-

pondente à h para o carbono vítreo.

Como o feixe de raio-X n~o foi colimado de maneira a

apresentar uma secl;~o puntiforme, e sim uma sec.~~o retangular, é
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necessário corrigir a curva quanto ao perfil vertical do feixe

direto. Porém, o resultado de uma análise qualitativa das cur-

vas obtidas, mostrou uma alta intensidade de espalhamento na re-

gi~o de baixos ângulos, e uma baixa intensidade na regi~o de al-

tos ângulos, o que dificulta uma análise completa e precisa.

Havendo a possibilidade de se efetuar estas experiências com a

utiliza;~o dos equipamentos do LURE, optou-se em realizar as

análises completas das curvas obtidas com a radia~~o s1ncrotron.

2.2.6.3.2 - Segunda etapa

e complexo de laboratórios, da Fisica de Alta Energia

da Universidade de Paris, está esquematicamente ilustrado na

figura 20. e acelerador linear LINAC fornece feixe de elétrons

e pósitrons para os aneis de armazenamento ACe e DCI.

e anel denominado de DCI, onde as experiências para o

presente trabalho foram realizadas, possui dois portos de capta-

~~o de radia~~o sincrotron, onde est~o construidos vários labo-

ratórios denominados de cabanas. Cada uma destas cabanas está

equipada de sistemas de medi;~o para efetuar diferentes tipos de

experimentos, conforme indicado na figura 20.

As medi~~es de SAXS dos coques de lignina foram efetua-

das no laboratório C-7. Este sistema de medida, mQstrado nas fo-

tos das figuras 21 e 22, consiste de um monocromador de cristal

duplo, fendas colimadoras (horizontal e vertical>, porta amostra,
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de Física de Alta Energia da Universidade de Paris.

Figura 20 - Esquema dos aceleradores e do L.U.R.E. do Instituto

C4
I
I
I
III I

L.. ..J

LABORATÓRIO QUE COMPÕE O L.U.R.E.
C 1 - Cãmara de Presseção
C 2 - Cristalograflo
C3 - EXAFS

C4 - Espalhamento Anômala

C5 - EXAFS de Superfrcle
C6 - EXAFS N2 2

C7 - SAXS N~ 1
C8 - SAXS Ng 2

C9 - SAXS Biológico
CIO - TopoQroflo de Roio- X
C 11 - Dlfro10metro de 4 eixos
C12 - EXAFS N~ 3

--------...,
em I

construção II
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I
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I
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I
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Figura 21 - Ilustra~~o do

sistema de medidas de SAXS

do L.U.R.E. (sistema de

capta~~o e colima~~o do

feixe)•

Figura 22 - Ilustra~~o do sistema de medidas de SAXS do L.U.R.E.
(porta amostra e detetor sensivel à posi~~a)
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"beam stop", e detector sensível a posiC;lto. O sistema eletrOnico

de controle da parte m6vel do sistema de medida, e o complexo de

aquisic;ltoe análise dos dados, constituidos de um multicanal, in-

terfaces e um microcomputador com impressora gráfica, se encon-

tram instalados na parte externa da cabana.

A radiac;~o proveniente de um anel de armazenamento de

elétron é produzida pela desacelerac;~o do feixe eletrOnico, quan-

,

do é provocado um movimento curvilineo. A desacelerac;lto ocorre

de maneira continua e a radiac;lto produzida apresenta um espectro

branco abrangendo um intervalo de comprimentos de onda bastante

largo. Do espectro continuo de radiac;~o, pode ser escolhida e

obtida uma radiac;ltomonocromática com o comprimento de onda dese-

jado, mediante o ajuste do monocromador. O comprimento de onda

escolhido, para as experiências, foi de 1,608 A.

O ajuste das fendas horizontais e verticais permitiram

obter um feixe com perfil puntiforme, o que torna dispensável a

correc;~o da curva obtida por perfil do feixe direto.

As curvas de espalhamento foram obtidas em duas etapas,

devido às caracteristicas de espalhamento destes materiais, veri-

ficados nas experiências preliminares efetuadas com o sistema

convencional no IFQSC. A regilto interna da curva que apresenta

alta intensidade foi medida colocando-se um filtro da aluminio, e

a regi~o externa, sem o filtro. Obteve-se assim uma curva des-

continua, como nos casos das medidas de difrac;~o de raio-X, a al-

to ~ngulo, anteriormente descritas.
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Todas as curvas de espalhamento foram corrigidas quanto

à descontinuidade, de forma semelhante à corre~~o feita nos

diagramas de difra~~o a alto ~ngulo, e também por outros fatores,

de maneira semelhante às das curvas experimentais obtidas na pri

meira etapa.

Os valores da atenua~~o das amostras, que nem todos

foram os mesmos utilizados na primeira etapa, foram calculados

mediante a utiliza~~o do coeficiente linear de absor~~o, obtido

por meio da equa~~o de Lambert Beer, aplicada aos dados obtidos

na primeira etapa. Além disso, este fator foi corrigido quanto

à sua varia~~o em fun~~o do comprimento de onda do raio-X, uti

lizado, que diferiram nas duas etapas. Esta corre~~o foi feita

pela equa~~o:

(77)

onde Ps~ e Pcu s~o os coeficientes de absor~~o linear para a

radia~~o de sincrotron e de cobre, respectivamente.

Os valores da intensidade de espalhamento em fun~~o do

~ngulo de espalhamento obtidos para cada amostra analisada, fo

ram transformados em gráficos com escalas adequadas para serem

analisados, conforme as teorias descritas na se~~o anterior.
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2.2.7 - Espec:trafatametria d. Ab.ar~.a na Regillada
-------------------------------------------

Infrav~rm.lha

2.2.7.1 - Cansidera.~es Gerais

A radia.~o infravermelha é também, como o raio-X, uma

onda eletromagnética composta de um campo elétrico com o seu ve-

tor orientado na dire.~o perpendicular à da sua propaga.:llo, va-

riando o seu mOdulo em fun.~o do tempo. A frequência de varia.~o

do campo elétrico é menor que do raio-X, de maneira que o com-

primento de onda desta radia~~o se encontra na faixa espectral

de 7,8 x 104 A a 8,3 x 104 A. Isto significa que a energia do

fOton correspondente é muito menor para a radia.~o infravermelha

do que para o raio-X. Esta radia.~o de baixa frequência, tem

ap1ica~~0 em estudos de liga.~es qu1micas presentes em materiais,

principalmente nas moléculas orgênicas ou organo-metálicas.

A aplica.~o destá técnica baseia-se na existência de

diversos modos de varia.~o das posi.~es relativas de um átomo ou

de um conjunto de átomos, pertencentes a uma estrutura molecular

p01imérica, com uma frequência natural comparável à frequéncia

de oscila.~o do campo elétrico da radia.~o infravermeIha.· A um

conjunto de átomos, pode-se associar a presen.a de um dipolo elé-

trico, produzido pela distribui.~o anisotrOpica das cargas e1e-
,

trOnicas, o qual ao acoplar-se com o campo elétrico da radia.~o

incidente, leva os átomos do estado fundamental a~ estado
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excitado.

o fenOmeno de acoplamento do campo elétrico da radia~~o

incidente com o dipolo do conjunto de átomos é um fenOmeno de

transferência de energia. Sendo assim, o feixe de radia~~o in

fravermelho, ao encontrar-se com o alvo composto de atomos com

frequência natural ressonante, é parcial ou totalmente absorvido.'

Por outro lado o fenOmeno de passagem do conjunto de átomos, do

estado fundamental para um estado excitado, é quantizado. Isto

significa que se for medida a intensidade do feixe monocromático

incidente e a do feixe transmitido através da amostra, em fun~~o

do comprimento de onda ou da frequência, haverá frequências dis

cretas em que a relac~o I~(v)/I0(v) é menor. A varia~~o no quo

ciente entre a intensidade transmitida e a incidente, em fun.~o

do comprimento de onda ou ainda em fun.~o do número de onda, é o

espectro de absor.~o 6tica do material.

o espectro de absor.~o 6tica na regi~o do infravermelho

traz, portanto, informa.~es referentes à estrutura das liga~~es

quimicas dos conjuntos atOmicos presentes no material. Dessa ma

neira, é possivel, em alguns casos, identificar os elementos atO

micos, ou a maneira na qual eles se encontram ligados.

Um dos tipos de material, extensivamente estudados por

esta técnica, é o dos pol1meros. A justificativa do grande in

teresse nestes estudos, está na simplicidade relativa dos espec

tros obtidos, pelo fato deste tipo de material apresentar uni

dades repetidas, que absorvem as ondas de mesma frequência. Além

135 -



disso, existe a regra de sele~~o, que limita o grau de liberdade

de vibra~~es, o que restringe o número de bandas no espectro ob-

tido.

A análise qualitativa do espectro de absor~~o do infra-

vermelho, de materiais poliméricos, consiste na identifica~~o dos

grupos funcionais e na determina~~o das suas posi~~es relativas,

através da a••ocia;~o dos modos vibracionais com as posi;~es es-

pectrais das bandas de abser~~o. Uma análise quantitativa pede

ser realizada, baseando-se na lei de Lambert-Beer, que estabelece

a rela~~o entre a concentra~~o do composto e a quantidade de ra-

dia~~o absorvida, por meio da equa~~o:

I
log --- = - a.ct.d ,

10

onde 10= intensidade da radia~~o incidente,

I = intensidade da radia~~o transmitida,

c~ = concentra~~o do componente i em g/l ,

d = espessura da amostra,

a = coeficiente linear de absor~~o da amostra.

A lignina, como já mencionado, apresenta uma estrutura

amorfa, significando que as unidades monoméricas se encontram

distribuídas e ligadas de maneira aleat6ria. Isto impossibilita

a interpreta~~o do seu espectro de absor~~o por meio da teoria

de grupo. A identifica~~o das bandas de absor~~o deste material

é feita de maneira emp1rica, mas com confiabilidade razoável,

uma vez que ela é feita de maneira correlacionada com os resulta-

dos de análises de outras técnicas.
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Segundo uma revis~o bibliográfica bastante detalhada

efetuada por Hergert114, a maioria dos tipos de lignina, e seus

derivados, já se encontram caracterizados em termos de espectros-

copia infravermelha, com devidas identifica;~es das bandas apre-

sentados por cada um dos tipos de lignina e dos seus derivados.

No presente trabalho, como o e_forço foi concentrado na

elucidaç~o da variaç~o estrutural e das propriedades físicas do

coque obtido a partir da lignina, n~o foi feito um estudo deta-

lhado quanto ao aspecto da variaç~o dos constituintes monoméri-

cos da molécula original. Assim, n~o ser~o efetuadas conside-

raç~es teóricas detalhadas, tampouco uma revis~o bibliográfica

completa, pois esta técnica foi utilizada, de maneira compara-

tiva, para elucidar a eventual presen~a de um arranjo molecular

organico na lignina tratada a diferentes temperaturas.

A seguir ser~o descritos o equipamento e o procedimento

de confencç~o das amostras utilizadas para a obtenç~o de espec-

tros.

2.2.7.2 - Procedimentos Experimentais

As medidas espectrofotométricas de absorç~o na regi~o

de infravermelho, da lignina tratadas a temperaturas inferiores a

1000Q foram efetuadas com a utilizaç~o do 2838 Infra-red

Spectrometer da Perkin Elmer, na regi~o espectral compreendida
\

entre 200 e 4000 cm-1( 2,5 e 50 ~m).
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As amostras, para a realiza~~o destas medi~~es, foram

preparadas mediante a confec~~o de pastilhas de brometo de po-

tássio, contendo O,1 I. do material a ser estudado, pulverizado a

uma granulometria menor que 37 ~m.

Com o intuito de aumentar a propor~~o entre o sinal e

"back ground", os espectros das amostras tratadas termicamente,

foram obtidos mediante a coloca~~o de uma amostra do coque trata-

do a 2400cC, no caminho ótico do feixe de referência do espectró-

metro. Esta amostra de referência foi confeccionada de maneira

análoga ao já descrito, porém com uma porcentagem menor do mate-

rial (O,011.), em re1a~~0 ao brometo de potássio.

2.2.8 - Resitividad. Elétrica

2.2.8.1 - Considera~~es Gerais

Os átomos de carbono, presentes num mesmo plano basal

de uma estrutura grafitica ou turbostrática, se encontram forte-

mente ligados através das 1iga~~es adoB elétrons em orbitais Sp2.

A mobi11dade desses elétrons ao longo do plano é muito restrita,

a ponta de conferir ao material, se constituído somente destas

liga~~es, resistividade elétrica da ordem de 1013 n.cm 11e.

A 1iga~~0 atOmica responsável pela coes~o dos planos

basais é do tipo ~, com elétrons em orbitais tipo p~. Essas 1i-

ga~~es s~o fracas comparadas com as do tipo a, e os elétrons par-

tici~antes possuem maior mobilidade. Devido a esta característi-

- 138 -



ca s~o estes elétrons que se comportam como portadores de carga

na condu~~o elétrica de materiais carbonosos.

A assimetria da ordena;~o estrutural e das liga~~es

atOmicas dos materiais carbonosos d~o origem às características

anisotr6picas das propriedades físicas como a de transporte e

transferência de cargas. A resistividade elétrica de um grafite

altamente cristalinlJ, medida na dire~~o paralela ao plano basal,

é da ordem de 10-~ D.cm, enquanto que medida na dire~~o perpe~

dicular a estes planos é da ordem de 10-2 a 1,0 O.cm11b•

Nos materiais carbonosos poliméricos, a varia~~o nos

valores da resitividade elétrica é associada a diversos par~me

tros, que variam simultaneamente com o tratamento ao qual o mate-

rial é submetido. As três classes de porosidade do material,

por exemplo, influenciam nas propriedades elétricas, criando bar

reiras de potencial de amplitude variada entre as matrizes condu-

toras do material. Esta matriz condutora, por sua vez, pode tam-

bém variar nas suas propriedades de transporte de acordo com a

sua ordena~~o estrutural.

Estudos detalhados, sobre o mecanismo envolvido na con

du~~o elétrica de materiais carbonosos, com estrutura grafítica

e turbostrática, têm sido efetuados, medindo-se a resisti~idade

elétrica destes materiais em fun~~o da temperatura da medi~~o.

Os mecanismos propostos s~o controvertidos principalmente em ter-

~os da transferência de cargas entre partículas, entre as quais

pode haver a existência de poros117-118.
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o presente trabalho n~o se dispes a discutir ou a for-

mular modelos de mecanismo de condu~~o elétrica, mas sim, a obter

dados sobre a propriedade elétrica dos coques de lignina a tempe-

ratura ambiente. Pois, estes dados servem de base para o estudo

da obten~~o do grafite sintético e para a otimiza~~o das suas

propriedades físicas.

o método utilizado, para a determina~~o das resistivi-

dades elétricas de todas as amostras, será a seguir detalhado.

2.2.8.2 - Procedimentos Experimentais

As medidas da resistividade elétrica, das amostras tra-

tadas a temperaturas igualou superiores a 1000cC, foram feitas

pelo método de quatro pontos. Utilizou-se para estas medi~~es um

sistema, esquematicamente mostrado na figura 23 , composto de uma

fonte de corrente continua (DC Precision Current Supply - 2854 -

Yokogawa Electric Works) e de um medidor de diferen~a de poten-

cial elétrico (Digital Multimeter-8860A - Fluke). Para se obter

a máxima reprodutibilidade dos resultados, foi projetado e cons-

truido um porta-amostra, que permite a coloca~~o da amostra,

com facilidade, mantendo-se constante a sua posi~~o em rela~~o

aos eletrodos.

As amostras n*o sofreram nenhum preparo especial para a

realiza~~o destas medidas, e portanto, foi necessário introduzir-

se um fator de corre~~o na eMpress~o do cálculo da resistividade,
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Figura 23 - Esquema do arranjo experimental para as medi

das da resistividade elétrica, com o método de

quatro pontos:

A = fonte de corrente continua;

V = milivoltimetro.
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devido a forma circular da amostra. O valor da correc~o foi de-

terminado como sendo 0,88, através da compara~~o entre os valo-

res da resistência elétrica da amostra, em forma de disco, e o

da mesma amostra reduzida à forma de bast~o com sec~~o retan-

guIar, por meio de desbaste das periferias opostas do disco.

Desta maneira a resitividade elétrica foi determinada utilizando-

se a seguinte equa~~o:

onde:

Pe: =
Vm.D.E

I.L
0,78 , (78)

Vm =voltagem medida em mV,

I
=correnteelétricainduzida,em mA,

D =

di~metro do disco,

E ll:lI

espessurado disco e

L =

dist~ncia entre os eletrodos de medida daqueda de

potencial.

As medidas de resistividade elétrica, das amostras

tratadas a temperaturas inferiores a 1000°C, foram efetuadas por

meio do método de dois pontos, utilizando-se o Megaohmimeter da

Yokogawa. Este procedimento, tornou-se necessário, devido aos

valores de resistividade destes materiais serem superiores ao li-

mite máximo da capacidade de opera~~o dos aparelhos utilizados

para a medi.~o pelo método de quatro pontos.
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III - R E SUL T A DOS E D I seu S S A O

3.1 - Varia~aes da Estrutura e das Propriedades Flsicas e

Qulmicas em Funq.o da Temperatura do

Tratamento Térmico

3.1.1 - AnAlises Quimicas

3.1.1.1 - Análise imediata da lignina original

A lignina estudada no presente trabalho é um material

higrosc6pico e relativamente puro apresentando baixo teor de

cinzas, mas alto teor de enxofre devido ao seu processo de obten-

Além da análise quimica da lignina original, que foi

feita pela FTI, realizou-se uma análise completa deste material

após o seu recebimento. Os resultados obtidos encontram-se lis-

tados na Tabela I.

Conforme este resultado, verifica-se que o material

contém um alto teor de materiais voláteis e um teor de carbono

fixo da ordem de 35 X, o que permite prever um rendimento da mes-

ma ordem na carbonizaç~o deste material. Pode-se prever também

que durante a sua carboniza~~o e grafitizaç~o, ocorra um aumento

no teor de carbono fixo e uma diminui~~o no teor de outros ele-

mentos presentes.
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Tabela I Resultados das análises qu1micas da lignina e dos co-

ques tratados termicamente a diferentes temperaturas.

Temperatura de Tratamento Térmico(c:,C)

Análises TA
'7001000150020002600

('l.)
------------------------------------------------------------------
Umidade

11,571,452,23O,330,140,14

Mat. Vol.

51,985,833,580,41

Cinzas

0,704,633,753,842,06

C.Fixo

35,7588,099O,4495,4297,8O99,86

Enxofre

1,650,660,72O,680,18

Si

0,O1(0,001<0,001

Ca

0,236O,698O,574O,5980,420

Fe

0,312O,668O,6720,6640,352

Mn

0,0050,0120,0140,013<0,001

Mg

0,016O,028O,O37O,O29O,OO1

Ni

0,0110,027O,0310,0320,014

V

<0,001<0,001(0,001<O,001<0,001

2h

<0,0010,0030,001<0,001(0,001

eu

0,0020,006121,O1216O,OO3<0,12101

iC~

O,OO2O,O18O,O14O,O16O,OO1

------------------------------------------------------------------
(-) J "Ior qu, o .J.i.o d,t'ct~"l"
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~.1.1.2- Análise imediata dos coques

Os resultados da análise imediata dos coques de lignina

obtidos mediante tratamentos térmicos a diferentes temperaturas

est~o mostrados na Tabela I.

•Analisando-se comparativamente os valores do teor de

umidade dos diferentes tipos de coques, observa-se que:

a) ocorre um aumento no seu valor até a temperatura de

b) ocorre uma diminui~~o no seu valor para tratamentos

a temperaturas superiores a 1000°C.

A capacidade de absor~~o de água deste material n~o

é um parêmetro de relevência no contexto da sua aplica~~o para a

fabrica~~o de grafites sintéticos. Entretanto, o seu valor é um

parâmetro importante na determina~~o dos teores de materiais vo-

láteis, de cinzas e de carbono fixo, pois estes valores s~o de-

terminados pela diferen~a na varia~~o da massa entre diversos es-

tágios de queimas da amostra, conforme descritos no capítulo pre-

cedente.

A varia~~o nos valores do teor de materiais voláteis,

em fun~~o da temperatura dos tratamentos térmicos, apresentou um

comportamento previsível, pois diminuiu gradativamente com o au-

mento da temperatura. Conforme os valores da Tabela I, pode-se

prever que o coque obtido apresenta-se isento de materiais vo-

láteis, quando é tratado a pelo menos 2000cC.
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Analisando-se comparativamente 05 valores do teor de

cinzas das amostras de lignina original e dos coques obtidos a

diferentes temperaturas, observa-se que:

a) ocorre uma varia;~o positiva, relativamente alta,

para temperaturas baixas de tratamento < T < 500aC);

b) ocorre uma variaç~o negativa, entre as amostras tra-

c) ocorre uma varia~~o positiva entre as amostras tra-

d) ocorre uma varia~~o negativa para tratamentos a tem-

peraturas superiores a 1500aC, até tornar-se, a 2600aC, indetec-

tável pelo método de análise utilizado.

o comportamento descrito no item <a), é explicado como

sendo devido a volatiliza~~o de elementos inorgênicos, que com-

p~em as cinzas, em propor~bes bem menores que a volatiliza~~o de

outros materiais, como as moléculas orgênicas de baixo peso mole-

cular. Isto acarreta na diminui~~o da massa da amostra como um

todo, maior que a diminui~~o da massa dos elementos constituintes

das cinzas.

A segunda etapa da varia~~o no teor de cinzas, entre

500 e 1000QC, representa uma diminui~~o efetiva de 0,83 % e pode

ser associada à volatiliza~~o de moléculas organometálicas, tam-

bém de baixo peso molecular.

o aparente aumento no teor de cinzas entre as amostras
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tratadas a 1000 e 1500°C, considerando-se o decréscimo da massa

da amostra por perda de materiais voláteis, representa uma dimi

nui~~o efetiva de 0,13~. Isto mostra que o resultado obtido n~o

é absurdo, do ponto de vista de uma possível cria~~o ou contami

na~~o da amostra por elementos inorg~nicos, durante o tratamento

térmico a temperatura de 1500°C. Porém, verifica-se que a varia

;~o real deste parêmetro no intervalo 1000 a 1500°C foi muito

pequena, mostrando a ineficiência destes tratamentos para a pu

rifica~~o deste material.

A última etapa de tratamentos térmicos, isto é, a

temperaturas superiores a 1500°C, diminue o teor de cinzas até

torná-Io indetectável para materiais tratados a 2600°C. Isto mos

tra que, a purifica~~o deste coque, através de tratamentos térmi

cos, s6 é eficiente a temperaturas elevadas (TTT :> 1500°C).

Um fator determinante do rendimento da coqueifica~~o de

um material orgênico é dado pelo teor de carbono fixo, que é de

terminado pela diferen~a da massa inicial da amostra e da soma

dos teores de umidade, de materiais voláteis e de cinzas. Assim

sendo, nesta análise, s6 é considerado o elemento de carbono

que efetivamente está ligado de maneira a constituir uma matriz

carbonosa, n~o levando em considera~~o os que comp~e as moléculas

volatilizáveis até a temperatura em que é realizada a análise.

A análise da varia~~o do teor de carbono fixo em fun

~~o da temperatura dos tratamentos térmicos, mostra que, com o

aumento da temperatura, a composi~~o qu1mica do material, partin-
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do-se de um valor da órdem de 35%, atinge um valor próximo do

rendimento máximo, isto é, 100% em carbono. Isto indica que,

quando a lignina é tratada a 2600~C, sob atmosfera inerte, po

de-se obter um coque de alta pureza química.

3.1.1.3 - Análise dos elementos de impurezas

Uma análise qualitativa do teor de cada elemento de im

pureza contido nas amostras tratadas a diferentes temperaturas,

foi efetuada mediante a determina~~o da intensidade relativa dos

picos de fluorescência de raio-X, de cada elemento e em cada

amostra. Os valores assim obtidos se encontram listados na Tabe

la 11.

A análise comparativa entre os valores desta tabela

indica que as amostras tratadas até a temperatura de 1700°C, n~o

apresentam uma diminui~~o representativa no teor de cada impure

za. O decréscimo das intensidades de todos os picos de fluores

cência pode ser verificado em amostras tratadas a temperaturas

superiores a 1700°C. Este resultado é concordante com os da aná

lise imediata do teor de cinzas.

A análise elementar quantitativa do teor de enxofre e

de impurezas contidas nas cinzas foram também efetuadas. Os re

sultados obtidos se encontram listados na Tabela I. Estes valores

mostram que o material, mesmo após a sua carboniza~~o, contem em

propor~~es elevadas os elementos enxófre, cálcio e ferro.
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Tabela 11 Intensidade relativa dos picos de fluorescência de

raio-X dos elementos de impurezas inorgãnicas encon-

tradas na lignina e nos coques tratados termicamente

a diferentes temperaturas.

Temperaturas dos Tratamentos Térmicos (OC>
Impureza

TA 1000 1400 1700 2000 2200 2400

Mo 12,015,017,015,015,016,019,0

Zn

11,02,03,02,02,0

Cu

14,016,09,06,07,03,01,0

Ni

3,07,05,05,0

Fe

17,037,034,041,03,0

Ti

1,03,52,05,09,010,013,0

Ca

>:>100»100»100»100>10012,03,0

Si

2,02,O9,08,05,0

P

31,531,020,016,014,0

S

»10090,050,015,08,0

CI

1,57,05,010,010,0

K

95,094,0>100>100>100

AI

-5,011,018,02O,0

----------------------------------------------------------------
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o enxOfre é proveniente, principalmente, do processo de

obten~~o, ou seja, da hidrólise da madeira com o ácido sulfúrico.

Todos os outros elementos s~o provenientes da constitui~~o natu-

ral das árvores e de uma possível contamina~~o inserida no pró-

prio processo ( àcido sulfúrico, grau comercial).

Verifica-se através destas análises que a maioria das

impurezas s~o retiradas gradativamente com o aumento da tempera-

tura do tratamento térmico, tornando-se ausentes, para temperatu-

ras igualou superiores a 2600°C.

3.1.2 - Caracteriza~~o Física

Os valores médios da massa, volume, densidade aparente

e "macroporosidade" das amostras tratadas a diferentes temperatu-

ras est~o mostrados na Tabela 111. Calculou-se a varia~~o percen-

tual destes parâmetros, pela express~o:

Var (/.) = ( X -I' -. X:f. ) / X :I.

onde Xi representa o valor inicial e X~ o valor final do par~me-

tro físico em considera~~o ( massa, volume, densidade aparente ou

"macroporosidade"). Construiu-se, através dos valores obtidos, os

gráficos da varia~~o dos par_metros físicos do coque em fun~~o da

temperatura do tratamento térmico.

As curvas obtidas, representadas na figura 24, mostram

comportamentos característicos para determinadas faixas de tempe-

ratu'"a de tratamentos térmicos, que sl;l(o:
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Tabela 111 : Resultados da caracteriza~~o física (massa, volume,

densi dade aparente, danei dade "real'l e porosi dade

"macroscópicaJl) da lignina li dos coqu •• tratados
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termicamente a diferentes temperaturas.

,"

~~---------------------------------------------------------------

TTT* massavolumeD.pD•...porosidade
(CJC)

(g)(cm::S)(g/cm::S)(g/cm::S)('Y.,)

----------------------------------------------------------------- TA

\

1,297 1,181,10

300

1,1151,101,021,4630,5

4OO

O,843O,85O,991,5636,2

5OO

O,733O,750,97

6OO

O,668O,7OO,961,6642,2

7OO

O,629O,65O,98

8OO

O,61OO,581,061,7639,8

1OOO

O,61OO,561,091,824O,O

14OO

O,564O,531,061,8241,7

17OO

O,56OO,531,051,8242,3

2OOO

O.56OO,521,071,8542,2

2400

0,5200,451,161,9038,9

2600

0,50OO,431,181,9238,7

----------------------------------------------------------------
",":'"~T,.prratlra d. Tratillfltll TIniu
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Figura 24 - Curva da variaç~o da massa (A), do volume (B), da

densidade aparente (C) e os valores da "macropo-

rosidade" (D) em funf;~oda temperatura do trata-

mento térmico.
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a) temperatura ambiente a 600°C: varia~~o negativa da

massa, do volume e da densidade aprente, e uma varia~~o positiva

da "macroporosidade";

b) 600 a 1000°C: varia~~o positiva da densidade aparen-

te e negativa da "macroporosidade", em rela~~o aos valores atin-

gidos na primeira etapa;

c) 1000 a 1700°C: varia~~o negativa da densidade apa-

rente e positiva da "macroporosidade", em rela~~o aos valores

atingidos na segunda etapa;

d) 1700 a 2600°C: varia~~o positiva da densidade apa-

rente e negativa da "macroporosidade", em rela~~o aos valores

atingidos na terceira etapa.

As varia~~es observadas nas primeiras duas etapas dos

tratamentos térmicos s~o também observadas durante a pirólise da

madeira11 ••12m. A perda de massa, que ocorre na primeira etapa do

tratamento térmico, pode ser associada à perda de materiais volá-

teis. Conforme os resultados apresentados na se~~o anterior, a

diminui~~o de materiais voláteis entre a lignina original e o co-

que obtido a 500°C, é da órdem de 45 %, e esta perda de massa

n~o é compensada pelo encolhimento volumétrico da amostra nesta

fase do tratamento, o que significa a cria~~o de novos poros o

que causa o decréscimo, relativamente, acentuado da densidade

aparente do material.\

o aumento do valor da densidade aparente, e # diminui-
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c;110 da valor da "mac:roporosidade", oc:orridos na segunda etapa do

tratamento térmic:o s~o provenientes de um enc:olhimento volumétri-

c:o maior em relac;~o à perda ·de massa oc:orrida nesta etapa.

A terc:eira etapa apresenta uma nova variac;~o negativa

na densidade aparente, que é provoc:ada pela perda de materiais

voláteis, em proporc;~es relativamente altas, de maneira a n_o aer

c:ompensada pelo enc:olhimento volumétric:o da amostra.

o. tratamentos térmic:os a temperaturas superiores a

1700°C promovem o aumento da densidade do material, c:ausado pe-

10 enc:olhimento valumétric:o que n~o é c:ompensado pelo proc:esso de

volatilizac;~o, uma vez que a remoc;lo de materiais voláteis é efe-

tuada a temperaturas inferiores. A variac;~o no teor de c:inzas

observada nesta etapa, apresenta uma pequena contribuic;~o, uma

vez que a ma.sa das cinzas em relac;~o á da amostra é muito redu-

zida.

A variac;~o na porosidade dos c:oques de lignina, que é o

parêmetro determinante das outras c:aracterfstic:as ffsicas, é me-

lhor monitorada através da análise morfol6gic:a da superffcie da

amostra, por meio da téc:nica de microscopia ótica. Os resultados

obtidas por esta técnica ser~o a seguir apresentados •

.
A densidade "real" destas amostras foram determina-

das, e os valores obtidos encontram-se listados na Tabela 111.

Para uma melhor visualizac;~o da variac;~o deste par*metro em fun-

c;~o da temperatura do tratamento térmico, construiu-se o gráfico,
representado na figura 25.
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Figura 25 - Gráfico da densidade "real" do coque de lig-

nina em funç~o das temperaturas dos tratamen-

tos térmicos.
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o comportamento desta curva é bastante peculiar, apre-

sentando um rápido aumento inicial até aproximadamente 1000°C,

um patamar entre 1000°C e aproximadamente 1700QC, e um novo

acréscimo para temperaturas superiores.

Em termos absolutos, o valor da densidade "real" ob-

tido, mesmo para a amostra CL2600 (dR = 1,92 g/cm3), foi infe-

rior ao do coque de petróleo (dR = 2,05 g/cm3). Isto mostr'a

que o coque de lignina é um material com estrutura menos ordena-

da ou com maior porcentagem de IImicrollporos, em relac;:~oao coque

de petróleo.

A explica~lo do comportamento da curva, dR versus HTT,

s6 é possivel mediante a análise da varia~lo estrutural

talina e da "meso" e IImicro" porosidades da matriz.

3.1.3 - Hicroscopia Otica de Luz Polarizada

cris-

A sequência de figuras 26 a 32, mostram as micrografias

obtidas através da microscopia 6tica de luz polarizada (MOLP),

das superfícies polidas das amostras de coque de lignina, trata-

das termicamente a diferentes temperaturas.

Como já mencionado no capitulo anterior, estas micro-

grafias nlo s~o capazes de elucidar quanto ao arranjo ou a orien-

tac;:~odas regi~es cristalinas. Porém, através desta técnica, po-
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Figura 26 - Micrografia ótica do coque de lignina tratado

termicamente a 300aC (CL300).
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pode-se analisar comparativamente.s suas variaç~o morfológicas

superficiais.

A textura do material tratado, a temperatura relativa

mente baixa (300°C), mostra que o material apresenta uma compac

taç~o razoável, apresentando-se isento de poros de grandes dimen

s~es (figura 26). Nota-se também, nesta micrografia, que o mate

rial apresenta uma morfologia constituida de uma matriz com as

pecto uniforme, contendo particulas de textura mais lisa e isen

tas de poros.

Ao se elevar a temperatura de tratamento para 500 e

700°C (figuras 27 e 28), verifica-se que a morfologia do material

apresenta grandes modificaç~es. Em primeiro há um aumento na pro

porç~o volumétrica ocupada pelos poros, co~ surgimento de novos

poros de dimens~es maiores que as dos existentes na amostra tra

tada a 300°C. Nesta etapa de tratamento térmico, principalmente

na amostra tratada a 500°C, a porosidade do material é tal que a

sua textura toma um aspecto de pequenas porç~es de materiais, in

terligadas em alguns pontos, dispersos aleatoriamente numa matriz

vazia. Em segundo, verifica-se que as particulas, anteriormente

lisas e isentas de poros, vêm a apresentar porosidade de di

mens~es menores que as dos poros que circundam a particula. Es

ta morfologia mostra claramente a causa da variaç~o negativa da

densidade aparente das amostras tratadas nesta faixa de tempera

tura.

A micrografia da amostra tratada a 1000°C (fig~ra 29>,
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Figura 27 - Micrografia ótica do CL51l11l1.

Figura 28 - Micrografia ótica do
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apresenta uma textura completamente diferente das observadas nas

amostras tratadas a temperaturas inferiores. Ela vem a apresen

tar novamente o aspecto de uma matriz s6lida contendo porosidade.

Apesar desta transforma;~o, a fra~~o volumétrica ocupada pelos

poros continua sendo superior à da amostra tratada a 300°C.

A diminui;~o da porosidade verificada entre as amostras

tratadas a 500 ou 700QC e 1000QC, mostra a ocorrência de uma or

dena;~o da matriz s6lida da amostra, provocando um encolhimento

volumétrico. Esta ordena~~o pode ser associada à transforma~~o

quimica do material orgênico para o material carbonoso, uma vez

que, até esta temperatura, uma grande parte de materiais voláteis

já foram retirados da amostra (Tabela I).

A amostra tratada a 1700°C vem a apresentar uma morfo

logia novamente mais porosa que a da amostra tratada a 1000°C

(figura 30). Porém, a sua matriz s6lida n~o apresenta mudan~as

na sua textura detectáveis por esta ~écnica. Portanto, a redu

;~o da densidade aparente, verificada nesta etapa de tratamentos

térmicos, deve ser proveniente da forma;~o de novos poros, com a

perda de materiais voláteis e de cinzas.

As micrografias das amostras tratadas a 2000QC (figura

31) e a 2ô00QC (figura 32) mostram que nesta última etapa

de tratamentos térmicos, ocorre uma coalescência da matriz s6li

da, eliminando os poros de grandes dimens~es. Além disso, na

figura 32, Observa-se que a matriz s6lida da amostra tratada a

2600°C apresenta uma textura bastante homogênea, pra\icamente
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Figura 29 - Micrografia ótica do CL1000.

Figura 30 - Micrografia ótica do CL1500.
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Figura 31 - Micrografia ótica do CL2012l12l.

Figura 32 - Micrografia ótica do
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isenta de partículas de textura lisa, observadas nas amostras

tratadas a temperaturas in~eriores.

A técnica de análise por MOLP n~o pode elucidar quanto

à estrutura cristalina do material, devido a sua limita~~o in-

tr1nseca, em termos de resolu~~o. Consequentemente, explica~~es,

quanto ao comportamento da curva de densidade "real" em f'..lnI;~Oda

temperatura de tratamento térmico, n~o podem ser obtidas através

desta técnica de análise. Porém a rapidez com que a análise pode

ser feita, torna a MOLP uma técnica importante na monitora~~o de

varial;efes,tais como a da "mac:roporosidade".

3.1.4 - Microscopia Eletrbnica d. Varredura

A sequência de figuras 33 a 37 corresponde às microgra-

fias obtidas por MEV, das amostras tratadas a 700, 1000, 1500,

2000 e 2600aC, respectivamente, com magnifica~~o de 2000 vezes.

As amostras para esta análise foram previamente preparadas, sub-

metendo-as ao ataque de ácido cr6mico, para se obter uma superfí-

cie que mostre a textura do carbono com estrutura cristalina.

A morfologia da amostra tratada a 700aC (figura 33), se

caracteriza por apresentar uma te~tura hialina, com alguma poro-

sidade distribuída homogeneamente em toda a e~ten.~o do campo

analisado, indicando que n~o ocorreu praticamente nenhuma oxida-

I;~O da sua superf1cie sob a a~~o do ácido.
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Figura 33 - Micrografia do CL700 obtida através da mi-

copia eletrônica de varredura (MEV).
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o aumento da temperatura do tratamento térmico para

1000°C (figura 34) p~ovoc.uma transforma~~o parcial da matriz

de textura hialina para uma textura irregular. Isto indica que a

oxida~~o se processou de forma parcial, somente nas regi~es onde

é verificada a pres.n~a de material com superficie irregular,

supondo-se que esta irregualridade é proveniente da remo~~o de

carbono amorfo.

Este resultado é inesperado, pois das constata~~es pre

viamente feitas com difra~~o de raio-X, esperava-se que a crista

linidade do material aumentasse com o aumento da temperatura de

tratamento térmico, o que reduziria a propor~~o do material ata

cado. As explica~~es, porém, vêm das análises correlacionadas

dos resultados obtidos com a utiliza~~o de outras técnicas de me

didas, as quais ser~o apresentados no decorrer deste capitulo.

o tratamento térmico a 1500°C produz uma mudan~a radi

cal na morfologia do coque, como pode ser observada na figura 35.

Nesta micrografia n~o é possivel verificar a textura hialina ca

racteristica dos materiais anteriormente analisados. A matriz é

agora composta de particulas desconexas com poros de diversas di

mens~es, distribuidos em todo o seu volume. Nota-se uma certa se

melhan~a com a micrografia obtida por MOLP, da amostra tratada a

500°C (figura 27), no sentido de que a textura se apresenta como

sendo constituida de algumas particulas sólidas distribuidas nu

ma matriz vazia.

A curva da varia~*o da densidade aparente das amostras
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Figura 34 - Micrografia do CL1000 obtida através da MEV.

Figura 35 - Micrografia do CL1500 obtida através da MEV.
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em fun~~o da temperatura dos tratamentos térmicos mostrada na

figura 24, apresenta um minimo no intervalo de temperaturas entre

1000 e 1700aC, aproximadamente. Este m1nimo foi associado à cria-

~~o de "macroporos" observados pela MOLP. Neste mesmo intervalo

de temperatura n~o se pode observar varia~~es apreciáveis na den-

sidade "real" (figura 25). A ri!tz~odesta invariência n~o foi po?

s1vel ser explicada por meio da técnica de MOLP.

Conforme a análise morfológica realizada por meio de

MEV, a densidade "real" destas amostras apresenta-se constante,

devido à transforma~~o estrutural, à que o material é sujeito

nesta faixa de temperatura, estar acompanhada da cria~~es de no-

vos poros na matriz incipiente.

Ao elevar a
I

temperatura do tratamento té~mico a 2000°CI,

(figura 36), o material vem a apresentar uma morfologia composta

de part1culas com irregularidades superficiais de dimens~es meno-
J !"

res que as observadas na amostra tratada a 1500aC~ Além disso,
r'

uma análise comparativa, entre a micrografia da a~ostra CL2000 e
f

CL1500, mostra que no intervalo de temperatur4! entre 1500 eI
~ i

2000aC, inicia-se o processo da interconex~o das p~rticulas, pelo

surgimentode "pontes" de mesma estrutura. O desen~olvimento gra-
;1

dativo das intercone>:~es entre as part1culas é obJervada medianteI

a compara~~o da morfologia das amostras CL2000 e CL260~ (figura

.,

37). Estas interconex~es ou as coalescências das part1culas re-

sultam no encolhimento volumétrico das part1culas, o que confe-

re às amostras uma densidade "real" maior.
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Figura 36 - Micrografia do CL2000 obtida através da MEV.

Figura 37 - Micrografia do CL2600 obtida através da MEV.
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3.1.5 - E.p.c~rafa~a~e~ria de Ab5ar~.o na Regi.o da

Infravermelha

Os espectros de absor.~o ótica do infrav,rmelho obtidos

das amostras tratadas a temperaturas de 300, 400~ 700 e 1000°C,

e da lignina original sem tratamento térmico, est~d representados

na figura 38.

Os picos e as bandas, do espectro da lignina original,

padem ser, na sua totalidade, identificados com os picos de ab-

sor._o descritos na literatura114, e caracterizados como sen-

do provenientes das vibra~~.s, das rota.~es e das tor.~es dos

grupos funcionais pertencentes a lign1na tipo guaiacil-siringil.

A análise comparativa dos espectros, das amostras tra-

tadas a diferentes temperaturas, mostra que a lign~na perde gra

dativamente os grupos funcionais caracter1sticos daIsua estrutura

molecular. Mas mesmo sendo tratada a 700°C, a lignina ainda con-

serva parcialmente a sua propriedade espectral.
"

Este resultado indica que a amostra CL700 ainda possue

as caracter1sticas do material precursor, que é uma macromolécula

resistente' ao ataque por ácidos, explicando, assim,'a rpz.o desta

amostra apresentar-se isenta de oxida~~es para'a análise por

MEV.

O espectro da amostra CL1000 apresenta-se, isento de pi-

cos caracter1sticos da lignina, o que pode ser devido a dois fa-
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Figura 38 - EspectrC)s de abson;:~o ótica na regi ~o do
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tores:
I

a) desaparecimento completo dos grupos funcionais que

d~o origem aos picos de absor~~o caracteristicos da lignina, isto

é, o material já está totalmente convertido em material carbo-

noso;

b) transforma~~o parcial do polimero em material car-

bonoso, que por absorver excessivamente a radiaç~o infravermelha,

n~o permite observar nenhuma estrutura característica de espectro

de absorç~o da lignina.

Conforme as análises morfológicas apresentadas na se~~o

precedente, pOde-se optar pela segunda hipótese, pois a CL1000

apresentou uma textura composta de duas fases: a fase com textura

hialina corresponde à morfologia do material precursor e a outra

com uma superficie bastante irregular correspondente à do mate-

ria1 carbonoso quimicamente atacado.

3.1.6 - Difra~.a de Raia -X

3.1.6.1 - Coques obtídos com tratamentos térmicos a

temperaturas inferiores a 1000°C

,.
Os difratogramas de raio-X, obtidos das amostras trata-

das termicamente a temperaturas n~o superiores a 1000aC, com a

utiliza.~o da radiaç~o Ka de cobre, foram corrigidos quanto ao

fator de absorç~o e ao fator de polariza~~o. Ap6s a redu~~o des-
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ses diagramas à escala absoluta, a normaliza~~o em rela~~o ao

fator de espalhamento atOmico do carbono utilizando-se o método

de Warren-Gingrich7m, est~o representados na figura 39, em fun~~o

do módulo do vetor do espa~o reciproco

h - 4 n sen e I ~ , (40a)

onde e é a metade do ~ngulo de espalhamento e ~ o comprimento

de onda do raio-X utilizado na experiência.

Estes diagramas apresentam três bandas no intervalo an

gular medido, que ser*o denominadas de banda no.l, no.2 e no.3,

em rela~~o à posi~*o angular crescente em que elas se apresentam.

Uma análise qualitativa destes diagramas indica que o

material é essencialmente amorfo, para este intervalo de tempera

tura de tratamento térmico. Observa-se também, que com o aumen

to da temperatura de tratamento, ocorre um pequeno deslocamento

na posi~~o do máximo da banda no.l, para regi~o de maior h, sig

nificando que a distancia interatOmica, estatisticamente mais

provável de ocorrer no material, diminue em fun~~o do aumento

da temperatura.

A determina~~o quantitativa desta dist~ncia interatOmi

ca é feita como descrita no capitulo anterior, calculandó-se a

funç~o de distribui~*o radial da amostra. Porém, se para efetuar

a transformada de Fourier destes diagramas, é necessário obter-se

a fun~~o de interferência a partir dos dados experimentais, que

por sua vez necessita da compo.i~~o qu1mica da unidade molecular
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da amostra. As análises quimicas e morfológicas destas amostras

indicaram que o coque obtido nesta faixa de temperatura ainda

contém materiais voláteis, cinzas e uma estrutura molecular par-

cialmente transformado em material carbonoso. Portanto, para

uma determina~*o quantitativa dos parâmetros estruturais é neces-

sário obter-se a composi~~o estequiométrica da amostra. Como n~o

foi possivel realizar esta determina~*o, optou-se por efetuar

análises semiquantitativas dos difratogramas.

A análise semiquantitativa dos diagramas corrigidos

foi efetuada mediante a utiliza.*o da equa~*o de Ehrenfestôô:

1,23 ~ = 2.a.senSm, ( 17a)

onde S é a metade do ângulo de espalhamento, ~ o comprimento

de onda do raio-X utilizado e ~ é a distância interatOmica média

associada à ocorrência daquela banda de difra~*o.

Os valores das distâncias interatOmicas obtidas das

três bandas se encontram listados na Tabela IV. Estes valores

mostram que a distância interatOmica média associada à banda

no.1
•••

diminue de um valor inicial de 5,2 A (CL300) para 4,5 A

(CL1000), enquanto que as associadas a outras bandas n~o apresen-

tam varia.~es significativas. A ocorrência de varia~~es rele-

vantes nos valores associados, somente à primeira banda, é pro-

vocado pela utiliza.*o da equa~*o inadequada na análise das ban-

das no. 2 e no. 3, como será visto nos próximos segmentos.
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Tabela IV : Distancias interet6micas obtidas dos difratogramas de

raio-X, dos coques tratados a temperaturas inferiores

a 1000cC, através da equa~~o de Ehrenfest.

TTT*
.::0

(A) (A)
c.

(A)

300 5,202,671,47

400

4,652,671,47

500

4,602,571,47

700

4,602,571,47

S00

4,602,571,47

1000

4,562,571,47
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3.1.6.2 - Coques obtidos por tratamentos térmicos a

temperaturas superiores a 1000°C

Os difratogramas de raio-X, das amostras tratadas a

temperaturas igual e super-ioresa 1000°C, foram corrigidos quan-

to aos fatores de absor~~o e de polariza~~o, e normalizados em

rela~~o aos espalhamentos coerentes e incoerentes de dois atomos

de carbono, que constituem uma cela unitária bidimensional.

Após as corre~~es os diagramas foram representados gra-

ficamente em fun~~o do módulo do vetor do espa~o reciproco h, e

est~o apresentados nas figuras 40, 41, 42 e 43 para as amostras

CL1000, CL1700 , CL2000 e CL2600.

Os diagramas obtidos das amostras, tratadas a tempera-

turas entre 1000 e 1700°C, apresentaram alguns picos adicionais

de baixa intensidade, em rela~~o às respectivas curvas das figu-

ras 40 e 41. Estes picos n~o foram observados nos diagramas de

amostras tratadas a temperaturas diferentes às desta faixa.

Uma análise comparativa das posi~~es angulares desses

picos, com as dos materiais carbono.os, mostrou que estes picos

n~o devem ser provenientes da difra~~o produzida pelas estruturas

grafiticas ou turbostráticas. Associando-se a esta constata~~o a

existência de cinzas nestas amostras, os picos podem ser conside-

rados como provenientes da difra~~o produzida por agregados dos

elementos de impurezas presentes na amostra precursora.
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Uma tentativa de identifica~~o do agregado formado pe

las impurezas foi feita, porém, devido à baixa intensidade dos

picos e à existência de uma grande gama de variedade de elementos

quimicos nestas amostras, tornou-se inviável a conclus~o desta

tarefa. Nos diagramas representados nas figuras de 40 a 43, es

tes picos provenientes das impurezas .foram retirados, tra~ando

se, nas respectivas posi~~es angulares, a linha base.

Uma anàlise qualitativa destes diagramas mostra que,

para temperaturas menores que 2000°C, o coque obtido apresenta um

diagrama complexo, contituido de bandas provenientes do espalha

mento produzido pelo material amorfo e picos produzidos pelo ma

terial com estrutura cristalina. Além disso pode-se observar que

o material apresenta os picos e .s bandas de difra~~o de indices

cada vez maiores, com um aumento substancial nas intensidade. re

lativas, em fun~~o do aumento da temperatura do tratamento térmi-

co.

A presen~a de picos de indices do tipo (~~l) e de

bandas do tipo (h~(),na amostra tratada a temperatura mais ele

vada (CL2600), mostra que o coque de lignina é um material car

b~noso n~o grafitizável.

Para a realiza~~o de uma análise quantitativa, com a

utiliza;~o das equa~~e5 de Bragg, de Scherrer e de ~~rren, os

diagramas foram divididos em partes e expandidos, para que se pu

desse determinar, com facilidade e precis~o adequada, as pDsi~~es

angulares dos máximos e a largura a meia altura de cada um dos

picos e de cada uma das bandas.
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Os diagramas ampliados, correspondentes aos picos

(12U212),(004) e (006), e para as bandas (1(21),(11) e (21), estlto

representados nas figuras de 44 a 47, para as amostras tratadas a

1000, 1700, 2000 e 2600aC.

Uma análise quantitativa das bandas de indices maiores

foi também efetuada. Mas, como pode ser verificado nos diagra-

mas da figura 39, as intensidades dessas bandas s~o muito baixas,

o que torna o erro das medidas muito grande, e invalidam qualquer

determina~~o quantitativa de par*metros fisicos. Consequente-

mente, este tipo de análise s6 foi feito nos picos e bandas ob-

servados nas regi~es de *ngulos relativamente baixos.

Os valores da distância média, entre os planos basais,

foram obtidos com a utiliza.lto da Lei de Bragg (equa~lto21), e os

os valores da espessura média das camadas L~~1, composta de

empilhamentos de planos basais, foram determinados utilizando-

se a equa~~o de Scherrer, com o fator K determinado por Warren,

isto é:

onde B(2a~e1) é a largura a meia altura do pico (001).

Através dos valores da dist*ncia média entre os planos

eda espessura média das camadas foi possivel obter uma estima-

tiva do número médio de empilhamentos de planos apresentados por

amostras tratadas a diferentes temperaturas.

fisicos s~o mostrados na Tabela V.
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Figura 44 - Difratogramas expandidos, da regi~o do pico

(002), dos coques de lignina tratados a tem-

peraturas entre 1000 e 2600aC.
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Figura 45 - Difratogramas expandidos, da regi~o da banda

(10) e do pico (004), dos coques de lignina

tratados a temperaturas entre 1000 e 2600-C.
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Figura 46 - Difratogramas expandidos, da reig~o da banda

(11) e do pico (006), dos coques de lignina

tratados a temperaturas entre 1000 e 2600aC.
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Figura 47 - Difratogramas expandidos, da regi~o da banda

(21), dos coques de lignina tratados a tem-

peraturas entre 1000 e 2600~C.
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TABELA V Dist~ncias interplanares d002 e espessuras L002, das

camadas formadas pelos empilhamentos turbostráticos

dos coques de lignina tratados a temperaturas supe-

riores a 1000°C, obtidas através das equa~~es de

Bragg e de Scherrer.

C::J

(t:·C) (A) ({~ )

1000 3,70

1400

3,56

1700

3,5617,6

2000

'":'" ~,.')18.3••••' , i:.J..:.

2200

3,5225,3

2400

3,5034,6

2600

3,5034,'7

*:Tnptrilturas dos TratuntoJ T".icos
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Com os valores listados na Tabela V, foram obtidos os

gráficos da dist~ncia iriterplanar e do número médio de empilha-

mentos, em fun~~o da temperatura de tratamento térmico dos co-

ques de lignina. Estes gráficos encontram-se representados na

figura 48. o comportamento da fun~~o N(HTT) e d002 mostra

que existe uma faixa de temperaturas entre 1000 e 1700uC, em que

o coque n~o apresenta grandes varia~~es estruturais em termos da

diminui~~o na dist~ncia interplanar ou do aumento do número de

empilhamentcs. Mostra também, que existe uma temperatura entre

1700 e 2000°C, em que tem início um processo de aumento na orde-

na~~o estrutural, mais acelerado em rela~~o à varia~~o verificada

anteriormente.

As análises quantitativas das bandas (10) e (11), em

termos da dimens~o média do domínio do plano e da dist~ncia média

entre os respectivos planos de reflex~o (10) e (11), foram efe-

tuadas mediante a utiliza;~o das equa~~es de Warren (equa~~es 37

e 38), obtendo-se graficamente os valores da largura a meia al-

tura e da posi~~o angular dos máximos, listados na Tabela VI.

As distlncias interplanares dhk, listadas na Tabe-

Ia VI, determinadas para as amostras tratadas a diferentes tempe-

raturas, permitiram calcular o parlmetro da rede, que apesar de

djminuir com o aumento da temperatura, n~o atingiu o valor
.:,

2,46 A, que é o parlmetro da rede a1 e a2 da estrutura gra-

~itica perfeita. Este fato mostra que o arranjo atómico da ca-

mada do coque n~o é uma estrutura hexagonal perfeita, apresen-

tando flutuac;:~esnas distlncias médias entre os átomos.
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e as dimen-

-

s~es dos domínios difratantes L10' L11 e L21 obtidos

pelas equa~~es de Warren, nos coques tratados a tem-

peraturas superiores a 1000cC.

TTT* d10L10 d11L11d21L21
ClI

ClI c::o"" c::Iao

(coC)
(A)(A) (A)(A) (A)(A)

------------------------------------------------------------------
1000

2,216,41,2512,20,815,2

1400

2,217,91,2614,30,812,5

1700

2,219,21,2616,10,813,3

2000

2,220,01,2616,90,815,2

2200

2,222,21,2618,50,816,7

2400

2,222,71,2620,00,817,5

2600

2,225,91,2525,80,820,0
.>

-----------------------------------------------------------------
*,T••,.,.t.,. d, Tr.t••,.t. Tlr.ic••
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A flutua~~o da distribui~~o dos átomos em rela~~o às

suas posi~~es foi determinada construindo-se o gráfico de 1/LH

versus H, onde H = (h2 + k2 + hk )1/2, que segundo Schiller e

colaboradorese7, é uma fun~~o linear cuja inclina~~o pode ser

correlacionada com O desvio quadrático médio

média dos átomos na rede, pela equa~~0(35). Além disso através

do mesmo gráfico pode-se obter o valor médio da dimens~o do pla-

no, determinando-se a ordenada da intersec~~o da reta extrapolada

para a origem. Este valor é o mais prÓximo do obten1vel através

da utiliza~~o de outras técnicas como a microscopia eletrOnica de

transmiss~o, uma vez que, para H = 0, a influência das distor~~es

da rede é minimizada.

Apesar da impossibilidade da determina~~o de par~metros

associados a todas as bandas (hk) dos diagramas, construiu-se o

gráfico de 1/LH versus H, representado na figura 49. O tra~a-

do das retas nesta figura foi feito com intuito de obter uma

estimativa da varia~~o destes par~metros em fun~~o da temperatura

dos tratamentos térmicos. Os valores determinados nos gráficos

da figura 49 encontram-se listados na Tabela VII.

As determina~~es dos par~metros estruturais realizadas

devem ser consideradas como sendo semiquantitativas, devido às

imprecis~es do método de medi~~es utilizado, o que n~o permitiu

determinar o perfil das bandas (hk) de ordem superior. Mesmo as-

sim, a análise qualitativa das inclina~~es das retas e o ponto

de intersec~~o da reta extrapolada com o eixo das ordenadas, da

figura 49, permite verificar que:
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H = ( h2 + k2 + hk )1/2
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Tabela VII Tamanhos médios LH(0) e desvios quadrátiocos mé-

dios das posi~~es dos átomos em rela~~o às suas po-

si~~es médias (Ô.2)1/2determinados através dos grá-

cos 1/LH versus H.

TTT'N' (8 •••) 1/2

(A)

LI'" (0)

(A)

1400 0,2924,7

1700

0,0326,3

2000

0,0326,7

2200

0,0227,8

240(2)

0,0227,8

2600

0,0127,8

":T,."raturas d, Trata.,ntos Tlr.icos
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a) com o aumento da temperatura do tratamento térmico

diminui o desvio quadrático médio da posi~~o dos átomos na rede

em rela~~o às suas posi~~es médias;

b) ocorre um aumento relativamente pequeno nas dimen-

s~es dos planos basais com o aumento da temperatura, principal-

mente na faixa de 1000 a 2000~C.

Este resultado mostra uma semelhan~a com os resultados

obtidos por Rousseaux e Tchoubar27•28, no sentido de que a dimen-

s~o do plano aumenta com o aumento na temperatura de tratamento

térmico.

Uma observa~~o muito importante foi feita, comparando-

se os valores dos par~metros d002, d10 e d1~.,obtidos para a

amostra tratada a 1000QC <Tabela VI), com os valores das dis-

tãncias interatOmicas obtidos anteriormente para a mesma amos-

tra, utilizando-se a equa~~o de Ehrenfest (Tabela IV).

As dist~ncias determinadas pelas posi~~es dos méximos

das bandas para a amostra CL1000 foram de 4,56, 2,57 e 1,47 A,

para as bandas no.l, no.2 e no.3, respectivamente, enquanto que

com a utiliza~~o da lei de Bragg, obtem-se 3,70, 2,09 e 1,19 A

para as mesmas bandas.

As diferen;as encontradas nos valores obtidos pela uti-

liza~~o de duas equa;bes diferentes mostram que:

a) as três bandas observadas nas amostras tratadas a

temperaturas infeirores a 1000QC, s~o correspondentes ao pico

(002), e às bandas (10) e (11), das amostras tratadas a tempera-
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turas superiores;

b) a análise qualitativa do desenvolvimento do pico

(002) nos diagramas (fig 44), mostra que nesta regi~o angular

ocorre uma superposiç~o da banda proveniente do espalhamento

produzido pela porç~o amorfa da amostra com a difra~~o produzida

pelas reflex~es cristalinas. Portanto, os valores determinados

pela utiliza~~o da equa~~o de Ehrenfest na banda no.1, das amos

tras tratadas a HTT < 1000°C, podem ser admitidos como sendo

parêmetros mais reais que os obtidos pela lei de Bragg, para des

crever a estrutura do material;

c) As bandas no.2 e no.3 mostraram-se corresponden

tes às bandas (10) e (11) e n~o devem ser analisadas por meio da

equa~~o de Ehrenfest, tampouco pela equa~~o de Bragg, mas sim pe

las equa~~es de Warren.

A banda no.1 é associada à existência de empilhamen

tos de um n~mero reduzido de camadas irregulares, n~o apresentan

do uma ordena~~o a longa distência. Este tipo de estrutura, que

ocupa a maior parte do volume da amostra na etapa inicial do

tratamento térmico, transforma-se gradativamente em estruturas

melhor ordenadas, mas, em regi~es localizadas. Esta transforma

~~o produz o surgimento do pico (002), que se apresenta super

posto a esta banda.

Os valores dos parêmetros dhk e L~k, obtidos grafica

mente da figura 39, através das equa~~es de Warren, foram lista

dos na Tabela VIII. Comparando-se os valores desta tabela com os
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Tabela VIII I Oist.ncias interplanares d1m e d11 e dimensOes

médias L1m e L11 ob~idas através das equa~~es de

Warren, dos coques tratados a temperaturas inferio-

TTT*

(A) (A) (A) (A)

300 2,48,7 1,35,7

400

2,39,5 1,35,7

500

2,39,5 1,36,5

700

2,212,9 1,38,3

800

2,214,4 1,39,5

1000

2,216,4 1,312,2

---~-----------------------------------------------------

*, T,.""t." d, T"t ••"to TI,.;(o
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da Tabela VI, verifica-se que as varia;~es destes par~metros s~o

continuas, n~o havendo a descontinuidade observada a uma determi

nada temperatura, como no caso de uma anélise comparativa entre

os valores da Tabela VI e V.

A anélise dos diagramas de difra;~o de raio-X, das

amostras de coque de lignina tratado a diferentes temperaturas,

mostrou que o material se ordena progressivamente com o aumento

da temperatura dos tratamentos térmicos, atingindo uma estrutura

denominada de grafitica-turbostrética, composta de planos basais

empilhados paralelamente sem ampresentar uma correla;~o entre as

posi;~es dos étomos pertencentes a diferentes planos.

A evolu;*o estrutural deste material é acompanhada de

varia;~es quimicas e fisicas, anteriormente vistas. Mas, des

de que estas varia;~es se processam em escala atômica, a sua

maior influência deve ser na varia;:àlodos IImicrolle IImesollporos,

encontrados nos carnes da matriz carbonosa. Estes tipos de poros,

por apresentarem dimens~es muito reduzidas, n:àlos~o possiveis de

serem analisados por meio de microscopia 6tica e dificilmente ob

servados por meio da microscopia eletrônica de varredura, devido

às limita;~es intrinsecas dos equipamentos. No presente traba

lho, o estudo destas porosidade foi efetuado mediante a utiliza

;~o da técnica de espalhamento de raio-X a baixo ~ngul0 (SAXS).

Os resultados obtidos ser:àloa seguir apresentados e discutidos.
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3.1.7 - Eapalhamento d. Raio-X a Baixa Angulo
---------~--------~-------------------

As curvas de espalhamento de raio-X a baixo êngulo das

amostras tratada. a diferentes tempe~aturas, após serem corrigi-

das quanto ao fator de absor~*o da amostra, e da descontinuidade

formada devida a introdu~_o de atenuadore. na regi*o de tngulos

próximos a zero, foram normalizadas em rela~_o. intensidade do

feixe direto e representadas na figura 50, na escala bi-logarit-

mica.

De acordo com o descrito no capitulo anterior, o gráfi-

co log I(h) versus log h permite verificar se a curva da inten-

.idade apre.enta, em alguma regi*o do intervalo angular medido,

uma depend.ncia potencial em rela~*o ao módulo do vetor do espa~o

reciproco h •

A. curvas das amostras tratada. a temperatura. inferio-

re. a 700C>C apresentam essencialmente um comportamento linear,

mostrando a depend.ncia potencial da intensidade em fun~*o do ên-

gulo de espalhamento.

A. curva. da. amo.tras tratada. a temperatura. superio-

res a 1000-C apre.entam uma variac;.olin.ar da intensidade de e.

palhamento, na regi.o de *ngulo. ",enor•• que um determinadâ valor

ande a curva apre.enta uma infleM.o. Ap6. e.te ponto, verifica-

se novamente uma rela~*o linear entre log I(h) e log h.

A intensidade de espalhamento observada nas.amostras
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tratadas a temperaturas inferiores aI 700QC correspende à parte

assint6tica do espalhamento produzido pelos macroporos já presen-

tes no material precursor.

A estrutura adicional observada nas curvas das outras

amostras, que também é observada em carv~es de madeiraee••3, é

associada. forma~~o de poros de dimens~es menores, IImeso"e

IImicrollporos, no interior da matriz. Uma análise qualitativa

das curvas mostra que o aumento da temperatura do tratamento pro-

voca um aumento na intensidade e uma diminui~~o na pesi~~o angu-

lar do ponto de inflex~o. Associando-se a varia~~o da posi~~o an-

gular de inflex~o à dimens~o máxima de uma determinada classe de

poros, pode-se prever que esta dimens~o aumenta em fun~lo do au-

mento da temperatura do tratamento térmico. A análise da varia-

1;1(0 dimensional dos "meso" e "micro" poros foi feita mediante a

construl;l(odo gráfico de log I(h) versus h2 , o que permite

através da lei de Guinier prever a ordem de grandeza do raio de

giro médio dos poros.

Na figura 51, representou-se as curvas do logaritmo da

intensidade em fun~~o de h2, de algumas amostras de coque de lig-

nina, tratadas a diferentes temperaturas. Segundo a lei de

Guinier, o espalhamento produzido por um .itema monodi.perso,

constituido de duas fases com densidade eletrOnica uniTorme,

apresenta um comportamento que pode ser expresso pela equal;~o

(62).

Para os materiais carbonosos em geral
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de raio-X a baixo êngulo é produzi~o pelos poros. A diferen~a

da densidade eletrenica~ neste caso, é normalmente considerada

como sendo a da matriz carbonosa, supondo-se que nos poros a dis

tribui~~o atemica é rarefeita e a sua densidade eletrenica é

igual a zero.

Calculando-se as inclina~~es das regi~es lineares das

curvas da figura 51, determinou-se o raio de giro médio dos poros

que efetivamente contribuem para a intensidade de espalhamento

desta regi~o. Sup~s-se que, para estas determina~~es, a contri

bui~~o da intensidade de espalhamento produzida pelos macroporos

é desprez1vel na regi~o angular onde a lei de Guinier é obedeci

da. Os valores de raio de giro obtidos encontram-se listados na

tabela IX.

Utilizando-se os valores de 1(0) obtidos graficamente,

extrapolando-se as retas da figura 51 para h-0, pede-se estimar

Os valores relativos dos n":,merosde "meso" e "microll poros pre

sentes em cada amostra. Esta determina;~o baseou-se na equa~~o

(63), e os valores dos raios de giro e dos números de poros, em

fun;~o da temperatura de tratamento térmico, foram plotados na

figura 52.

Uma análise dos comportamentos dessas duas curvas mos-

tra quel

a) existe um intervalo de temperatura (HTT < 1700°C)

na qual os "meso" e lImicroll poros aumentam de tamanho, sem apre

sentar varia~~es representativas do seu número.
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Tabela IX : Valores dos raios de giro médios RG e dos números dos

"meso" e "mic:ro" poros N, dos c:oques tratados termi-

c:amente a diferentes temperaturas, obtidos através da

lei de GLlinier-.

TTP"
......

(A)

N

700 7,09,8

1000

7,89,6

1400

9,59,1

1700

1O,29,6

2000

13,46,9

2400

2O,21,:2

*: T,.p,rlturl d, Tr,t,.,.to Tlr.ico
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b) a majora~~o na dimens~o dos poros, numa segunda fa

se, se dá mediante a diminui~~o do número destes poros.

Estes fatos levam a c:onc:luir que os "meso" e "mic:ro"

poros c:riados numa faixa de temperatura inferior a 1000°C, pela

volatiliza~~o de materiais c:onstituintes da amostra original,

c:resc:emnuma fase inic:ial entre aproximadamente 1000 e 1700°C, de

uma forma isolada, para em uma fase posterior a temperaturas mais

elevadas, apresentarem interc:onex~es ou c:oalesc:ênc:ias.

Um parêmetro físic:o muito importante, que pode ser ob

tido através das medidas de espalhamento de raio-X a baixo ângu

lo, é a área da superfíc:ie espec:ífic:ada interfac:e de c:ontorno

entre as duas fases do material. Isto é, possível se a c:urva de

SAXS apresentar um comportamento de ac:ordo c:om a lei de Porod, ou

seja, se a intensidade for proporc:ional à quarta potênc:ia nega

tiva do .ngulo de espalhamento.

A averigua~~o da existênc:ia, ou n~o, desta rela~~o foi

feita refazendo-se c:om maior detalhe as medi~~es de SAXS das amo~

tras, dividindo-as em duas regi~es, c:omo ilustradas nas figuras

53 e 54. Dos gráfic:os destas figuras obteve-se os c:oefic:ientes

de linearidade das retas ajustadas, os quais enc:ontram-se lista

dos na Tabela X , de ac:ordo c:om a temperatura do tratamento tér

mic:o da amostra.

Verific:a-se assim, que apesar do c:omportamento assint6

tic:o c:om a lei potenc:ial, apresentado por estas curvas de espa

lhamento, elas n~o est~o de acordo com a lei de Porod.
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Tabela X : Valores dos coeficientes de linearidade (K) e das di-

mensionalidade e fractal obtidos das curvas de SAXS,

na escala bi-Iogaritmicas, nas regi~es de baixos e de

altos *ngulos, dos coques de li;nina tratados termica-

mente a diferentes temperaturas.

-----------------------~--~~-------~-~----~-------~~--~----~-----

-----------~--------~---~~---------------~~~----------
RegUlO Angular

TTT.••..••..••.
Baixo Angulo

"macroporos"

Alto Angulo

"meso" e "micro" poros

K D K D
---~------------------------~------------------------------------

300 ~,822,18

700

3,542,46

1000

3,562,44

1400

3,18(2,82)**

1700

3,02(2,98)** 2,88(3,12).••.

2000

3,05(2,95)** 3,032,97

2400

3,682,32

2600

3,752.25

---------~~---------------~-----------------------------~--------

*- **: Vid, tuto, .••.**JTllprrat",. di Tr.tllllto TIniu

•
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o desenvolvimento teórico efetuado no capítulo prece

dente mostrou que quando as curvas de espalhamento apresentam

comportamento potencial, com expoente negativo de h n~o intei

ro, estas curvas podem ser analisadas mediante a utiliza~~o do

conceito de polidispersividade ou por meio do modelo de fractais

porosos.

A análise morfológica dessas amostras, feitas por mi

croscopia ótica de luz polarizada, tem revelado que a I'macropo

rosidade" apresenta-se polidispersa e com superfície de contorno

bastante irregular. Esta constata~~o, sugere que a interpre

ta~~o das curvas de espalhamento obtidas, associadas à porosidade

em escala menor, seja efetuada mediante a utiliza~~o dos concei

tos de estrutura fractal.

Segundo estes conceitos, a curva de espalhamento prodU

zida por inomogeneidades eletrOnicas, que apresentam uma geome

tria fractal, deve-se apresentar proporcional ao mÓdulo do vetor

do espa~o recíproco h, elevado a uma potência negativa -K tal

que 3 ( K < 4, quando a entidade possue uma superfície fractal.

Neste caso a dimens~o fractal da estrutura porosa pode ser de

terminada diretamente das curvas de espalhamento, utilizando-se a

equa~~o:

(73)

termoonde C' representa o

equa~~o é válida para

constante da

objetos fractais de
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Porém a equa~~o (73), q4e se aplica a objetos de dimens~o finita

(a dimens~o é caracterizada pelo par~metro ~ ), tem um comporta

mento assint6tico equivalente a equa~~o de Bale e SchmidtB7•

Na Tabela X est~o listados os valores das inclina~~es

das regi~es lineares dos gráficos log I versus log h e as dimen

sionalidades D obtidas das duas regi~es lineares. Nessa tabela

foram também incluídos os valores dos raios de giro médio Rm(pa

r~metro similar a ~). Os valores representados entre par@nte

ses, s~o de baixa precis~o devido ao elevado erro estatísti

co<*· d. t.b_l.>, ou devido à limitada regi~o de comportamento

1inear **. d.

Dos valores da dimensionalidade fractal D, do raio de

giro e do número relativo de poros, em fun~~o da temperatura de

tratamento térmico do coque de lignina, pode-se verificar que=

a) os macroporos presentes no precursor apresentam ca

racterística de geometria fractal, que com o aumento da tempera

tura do tratamento térmico, até 1000°C, aumentam a sua irreguala

ridade superficial;

b) a temperaturas proximas de 700°C, inicia-se um pro

cesso de forma~~o de poros de dimens~es menores que a dos poros

originalmente presentes no material precursor;

c) Os "meso" e "mic:ro"poros, formados pela a~~o da pi

r6lise da lignina, apresentam também uma geometria fractal, e o

seu raio de giro tende a aumentar com o aumento da temperatura
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dos tratamentos térm~cos, em detrimento do número destes poros;

d) a dimens2:(ofrii\ctaldos "meso" e IImicrollporos dimi-

nue com o aumento da temperatura dos tratamentos térmicos tenden-

do a O = 2, isto significa que o contorno dos poros tende a

apresentar uma superfície mais lisa, supostamente devido a um

arranjo estrutural melhor ordenado da matriz carbonosa, promovido

pelos tratamentos térmicos a altas temperaturas, pois, segundo

trabalhos publicados~~··0, as interfaces poro-matriz, s~o feitas

por planos basais da estrutura turbostrática;

e) um modelo alternativo de estrutura fractal porosa

seria um sistema composto por poros com uma larga distribui~~o de

tamanhos (equa~~o 68), a tendência do parêmetro D de aproximar-

se a um valor inteiro igual a 2 poderia estar associada à elimi-

na;~o dos poros menores e a consequente homogeneiza;~o do tama-

nho, esta tendência é coerente com o aumento do raio de giro mé-

dio R~, neste intervalo de temperaturas, e a diminui~~o do número

de poros.

3.1.8 - Resitividade Elétrica

05 valores das resistividades elétricas medidos em

amostras de coque de lignina, tratados a diferentes temperaturas,

est~o listados na Tabela XI. Com o intuito de melhor observar a

varia;~o deste parêmetro apresentado por este material, cons-
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Tabela XI - Valores das resisitividades elétricas dos coques tra-

tados a diferentes temperaturas.

TTT* Resistividade Elétrica

f2.cm

401Z) ~ç, 5N 10ó

500

2,4>: 10<'.:>

700

6,4>: 1017.1

800

8, 1>:10 ..···:;;:~

1000

3, 2>: 10 .....:;;:~

1400

2, 9>: 10 ....·:;·:~

17017.l

:2, 9>: 10 ..·..:;;:~

2000

2, 8>: 10 ..·..:;,~

2400

2, 2>: 10·":;;~

2600

1 , 9>: 10 .....:;.:~

··:Tflpfraturas dos TratalfDtos Tlr.icos
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Figura 53 - Resistividade elétri~a dos coques de lignina

em fun~~o da temperatura do tratamento tér-

mico.
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truiu-se o gr.fico de 199 RCT) versus T , representado na figu-

ra 55.

Uma an.lise qualitativa desta curva mostra que o mate-

rial inicialmente isolante, com o aumento da temperatura do tra-

tamento térmico para aproximadamente 1000°C, passa a apresentar

valores de reslstlvidade elétrica compatível com os de um mate-

rial semicondutor.

Após esta diminui~~o dr.stica, que abrange uma varia~~o

de oito ordens de magnitude, na resitividade elétrica, o material

vem a apresentar uma relativa constência no valor deste par~me-

tro, para o intervalo de temperatura de tratamento entre 1000 e

1700°C, aproximadamente.

o aumento da temperatura, para valores acima de 1700°C,

provoca uma nova diminui~~o na resistividade elétrica deste co-

que, até atingir um valor de 2,0 x 10-2 a.cm, para a temperatura

3.2 - Discu ••• o 810bal dos Resultados

A lignina, quando submetida a tratamento térmico a

temperaturas variadas, apresenta tranforma~~es quimicas, ffsi-

cas e estruturais. Estas transforma~~es se processam simulta-

neamente em niveis atOmico e "macroscópico" de maneira correla-
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o estudo realizado, mediante a utiliza~.o de di-

ferentes técnicas de medida e de análise dos coques obtidos

através de tratamentos térmicos a temperaturas máximas entre

300 e 2600°C, permitiu formular um modelo do mecanismo des-

tas transforma~~es, o qual será a seguir descrito.

3.2.1 ~ Nivel Hacroscópico

As transforma~~es na escala macrosc6pica se processam

em quatro estágios diferentes.

I - TA a 600°C* - Neste intervalo de temperatura do

tratamento térmico, conforme ilustradas esquematicamente pelas f~

guraS 56 e 57, as moléculas com baixo peso molecular, isoladas ou

constituintes da celulose, volatilizam deixando o material com

porosidade IImacrosc6picallmuito alta e rugosa. A lignina macromo-

lecular ainda se encontra no estado semelhante ao da original,

apresentando a característica de um isolante elétrico e n~o 150-

frendo a a~~o de ataques por ácidos.

11 - 600 a 1000°C - Neste estágio, conforme ilustrado

esquematicamente pela figura 5e, o encolhimento da amostra supera

a perda de materiais por volatiliza~~o produzindo um aumento na

densidade aparente em rela~*o ao estágio anterior. A perda con-

tinua de pequenas moléculas da superfície dos poros, com o simul-

- 215 -

---------------~-------------------------------------------------

•• - Si,lificl .1' I t,."rlturl qUI Ji.itl Cldl Ist.,ie • I,reli.adl,

..



Figura 56 - Modelo esqlJemético da estrutura da lignina precurso

ra em escala macroscópica.

Figura 57 - Modelo esquemético da estr"utura da lignina tratada a

600aC, em e~.calB mac•.oscópica.
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tineo encolhimento da amostra, aumenta a dimensionalidade fractal

porosa. Este aumento pode ser compreendido tendo-se como base o

método de constru~~o da superfície de Koch ou da esponja de

Menger111• Neste estágio é também verificada a transforma~~o

química e estrutural da lignina, de modo a produzir uma queda ba~

tante acentuada na resistividade elétrica do material, passando

este a apresentar característica de um semicondutor.

111 - 1000 a 1700°C - Conforme ilustrado na figura 59,

a volatiliza;~o de moléculas de maior peso molecular que as do

primeiro estágio, associada ao processo de encolhimento volumé

trico das regi~es com melhor ordena;~o estrutural, provoca o au

mento da porosidade Imacrosc6pica" do material diminuindo a sLla

densidade aparente. Estas varia;~es macroscópicas mantêm a pro

priedade elétrica do material praticamente inalterada nesta fai

xa de temperatura do tratamento térmico.

IV - 1700 a 2600°C - Nesta última etapa do tratamento

térmico, conforme ilustrado esquematicamente pela figura 60, o

surgimento de interliga;~es entre as partículas com estrutura me

lhor ordenada, associada também à transforma~~o generalizada da

amostra no sentido de atingir o estado de arranjo atOmico perfei

to, que no caso é a estrutura turbostrática, promove um encolhi

mento volumétrico da amostra como um todo, de maneira a produzir

um aumento acentuado na densidade aparente da amostra.
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Figura 58 - Modelo esquemático da estrutura da lignina tratada a

1000aC, em escala macroscópica.

Figura 59 - Modelo esquemático da estrutura da lignina tratada a

1700aC, em escala macroscópica.
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Figura 60 - Modelo esquemático da estrutura da lignina tratada a

2600~C9 em escala macroscópica.
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3.2.2 - Nivel AtOmico

As transforma~~es, em escala menor que a discutida an-

teriormente, se proce••a em três estágios distintos.

I - TA a 1000QC - A estrutura molecular organica da

lignina sofre uma transforma~~o drástica no final deste estágio

do tratamento térmico, perdendo uma grande parte dos átomos e dos

grupos funcionais caracteristicos deste polimero, conforme ilus-

trada esquematicamente pelas figuras 61 e 62. Esta transforma~~o

cria na superficie e no interior dessa macromolécula poros submi-

croscópicos de dimens~es variadas, o que dá à amostra as caracte-

risticas dos objetos fractais porosos. Estas transforma~~es oco~

rem simultaneamente com as em nivel maior, já decritas de maneira

a formar regi~es predispostas a uma melhor ordena~~o atÔmica.

11 - 1000 a 1700°C - A estrutura do arranjo atômico do

coque é gradativamente melhor ordenada neste estágio, conforme

ilustrado esquematicamente pela figura 63, verificando-se o sur-

gimento do pico (002), caracteristico da estrutura grafitica e

turbostrática. Este processo de transforma~~o estrutural de car-

bano amorfo para carbono turbostrático se processa de maneira iSQ

lada condensando as regi~es predispostas formadas no estáQio an-

terior. Isto tem como consequência a forma~~o de particulas iso-

ladas com maior indice de cristalinidade. A densidade real n~o

apresenta varia~~es relevantes neste estágio devido ao processo

de aumento nas dimens~es médias dos poros submicroscóp~cos, que
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Figura 61 - Modelo esquemático da estrutura da lignina precurso-

ra, em escala atOmica.

Figura 62 - Modelo esquemático da estrutura da lignina tratada a

1000aC, em escala atOmica.
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produzidos pela continua~~o do processo de volatiliza~~o dos áto

mos e das moléculas pert.ncentes à matriz incipiente, sem a com

pensaç~o devida à diminui~~o do número destes poros.

111 - 1700 a 2600°C - Neste último estágio, além das

transforma~~es estruturais mencionadas anteriormente, ocorre uma

diminui~~o drástica do número de poros submicrosc6picos, com o

simult~neo aumento nas suas dimens~es médias. Esta varia~~o da

porosidade submicrosc6pica, ilustrada esquematicamente pela figu

ra 64, é acompanhada da diminui~~o da dimensionalidade fractal O,

que pode ser interpretada como sendo devida ao aniquilamento dos

poros menores pelo aumento nas dimens~es dos empilhamentos turbo~

tráticos, e pelas coalescincias ou intercone"~es dos poros decor

rentes da diminui~~o volumétrica promovida na matriz cristalina.

Neste último estágio processa-se a volatiliza~~o qe elementos de

impurezas inorg~nicas permitindo obter coques de alta pureza quf-

mica.
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Figura 63 - Modelo esquemático da estrutura da lignina tratada a

1700aC, em escala atômica.

Figura 64 - Modelo ••quemático da estrutura da ltQnina tratada a

2600aC, em escala atOmica.

- 223 -



.'

IV :- C O N C L USO E S

A anélise correlacionada dos resultados obtidos pos-

sibilitou propor um mecanismo da transforma~~o da lignina para

o material carbonoso que ocorre em estégios distintos e em nível

atOmico e "mtkcrosc6pico". Este modelo, descrito no capítulo an-

terior, indica as temperaturas dos tratamentos térmicos adequados

para a obten~~o de coques de diferentes características. A esco-

lha de uma dada temperatura seré feita em fun~~o das aplica~~es

especificas do coque a ser obtido:

a) o tratamento térmico a 1000QC é adequado para a

obtenc;:atode um coque, cuja aplicac;atonatoe>dge alta pureza quí-

mica e baixa resistividade elétrica;

b) o tratamento térmico a 1600°C, aproximadamente,

produz um coque adequado para a fabricac;:atode grafites sintéticos

com boas propriedades mec*nicas, devido à ausência de materiais

voléteis e à alta porosidade tanto na escala atOmica como na es-

cala macrosc6pica, o que acarreta o melhor entrelac;amento entre

o coque e outros materiais constituintes da mistura.

c) o tratamento térmico a temperaturas superiores à

2000°C produz um coque apropriado para aplicac;tsesonde êll alta pu-

reza química. exigida.
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P A R A F U T U R O S
---------------------------------------------

T R A B A L H O S

Além da influência da temperatura máxima sobre a estru-

tura e as propriedades físicas dos coques de lignina, sup~e-se

que existam outros parêmetros importantes e influentes no proces-

so de obten.~o destes materiais. Dentre eles, os que podem ser

sugeridos como assunto para os próximos estudos s~o: tempo de

permanência do coque a determinadas temperaturas máximas e inter-

mediárias, forma fisica da amostra de lignina a ser tratada e

controle do teor de cada elemento de impureza inorg.nica exis-

tente na lignina.

Um trabalho, complementando os estudos realizados, será

a fabrica.~o de grafites sintéticos a partir de coques obtidos a

diversas temperaturas, analisando a correla~~o existentes entre

as propriedades dos grafites e as caracter1sticas dos coques.
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APENDICE I

Produ~~o e Aplica~~e5 de Lignina

A lignina é produzida no Brasil como rejeito indus-

trial, tanto nas inúmeras indústrias de papel e celulose, assim

como na única indústria de produ~~o de álcool a partir da ma-

deira, a COALBRA Coque e Alcool da Madeira S/A.

Pela capacidade de produ~~o do parque industrial brasi-

leiro, a lignina produzida como subproduto da indústria de celu-

lose é sem dúvida uma fonte de matéria prima de grandes propor-

~~es. Normalmente esta lignina, produzida na forma de lixívia

negra, é utilizada como material carburante nas caldeiras de re-

cupera~~o de sais inorgênicos.

Apesar de serem poucas as plantas industriais de produ-

~~o de álcool a partir da madeira, tanto a comunidade científica

como a industrial tem mostrado interêsse neste processo, uma vez

que ele é uma alternativa para a obten~~o de combustíveis de uma

fonte renovável. Além disso, este processo permite obter lignina

como um subproduto, que devido às suas características químicas,

apresenta um grande potencial de aplica~~es.

No Brasil a pesquisa deste processo vem sendo desenvol-

vida pela Funda~~o de Tecnologia Industrial do Instituto Na-

cional de Tecnologia, com uma planta piloto instalada em Lorena
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SP. Para se dar continuidade ao estudo deste processo, formou-se

a indústria estatal, Coalbra S/A, construindo-se uma unidade in

dustrial experimental em Uberl~ndia MG, com capacidade de pro

du~~o de 10.200 toneladas por ano de álcool etílico.

Apesar dos esfor~os em se desenvolver a tecnologia de

produ~~o de álcool a partir da madeira, este processo tem-se mos

trado economicamente deficitário, por causa dos pre~os sustenta

dos pelo processo tradicional de obten~~o de álcool a partir de

cana-de-a~úcar. Este resultado, previsível através da pesquisa

realizada pela FTI, pode ser invertido, tornando o processo ren

tável se houver o aproveitamento adequado dos subprodutos do pro

cesso. Deve-se considerar, também, os fatores sociais como a

fixa~~o do homem no campo e o aproveitamento de reflorestametos

regionais.

Os principais subprodutos da hidrólise ácida da madei

ra s~o: furfural, cal, levedo e lignina. Entre estes materiais

o de maior significado financeiro é sem dúvida a lignina, consi

derando-se a quantidade produzida, que é em torno de 30X em peso

da madeira consumida.

A lignina é um material rico em aneis aromáticos, isto

indica o seu grande potencial de aplica~~o em diversas áreas.

As principais aplica~~es da lignina obtida por diversos proces

sos s~o a seguir consideradas.
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Muitos estudes tem sido realizados com o intuito de de

senvolver uma tecnologia que possibilite a utiliza;~o da ligni

na, principalmente a da produzida como subproduto da indústria de

celulose7•121• Como resultado desses estudos existem hoje varias

patentes requisitadas por essas industrias. Entr"etanto, os pro

dutos obtidos s~o, em geral, os mesmos obtidos pela indóstria

petroquimica, cujos custos envolvidos na fabrica~~o s~o,

muito aquém dos envolvidos no processamento dos rejeites indus

triais contendo a lignina. Como consequência existe um n~mero

muito reduzido de plantas industriais e produtos obtidos a par-

..

tir da lignina sendo comercializsdos7•121• Entretanto, existe

um grande interesse internacional em pesquisas sobre a apli

ca~~o da lignina, prevendo-se para um futuro n~o muito distante

a possibilidade de ocorrer uma escassez de petróleo, por ser

este um material fóssil n~o renovável, ocasi~o em que a lignina

poderá tornar-s~ uma das fontes de materiais org8nicos das mais

importantes, devido a sua composi;~o química, sua facilidade na

renova;~o e abund8ncia na superfície terrestre.

Dos esfor;os conjuntos de institui;~es de pesquisas e

das indústrias de papel e celulose tem-se tornado viável algumas

aplica;~es em nível industrial da 11gnlna contida na lixívia ne

gra. Entretanto, considerando-se que este rejeito industrial

contém, além da 11gnlna, produtos lnorg8nicos em concentra;~es

n~o despresíveis, torna-se interessante realizar estes estudos

utilizando-se a lignina proveniente do processo de obten;~o do

álcool, isto é, a 11gnlna tipo Klason .

.- 2~~8 -
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A aplicaç~o da lignina, proveniente da indústria de

Alcool a partir da madeira, como matéria-prima para a fabricaç~o

de grafites sintéticos, após a sua devida coqueificaç~o, vem sen

do estudada pelo Grupo de Grafite da Divis~o de Materiais do elA,

e conforme os resultados obtidos30.1~~, torna-se evidente a pos

sibilidade de fabricaç~o de grafites sintéticos a partir do coque

de lignina.
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APENDICE 11

Grafite Sintético

Existem essencialmente dois processos distintos de ob-

ten.~o de grafite sintético. o primeiro, mais convencional, tem

como base conformar por processo de extrus~o ou compacta~~o uma

mistura homogênea, composta de materiais com alto teor de carbo-

no e tratá-Ia termicamente à temperatura aprowimada

3000°C4Z. O segundo consiste em se obter da deposi~~o de car

bono, produzido pela decomposi.~o térmica de um gás org~nico, um

material carbonoso altamente orientado, que com posterior trata-

mento térmico se transforma em grafite com alto grau de crista-

linidade e alta pureza42•

Neste trabalho, será abordado somente o processo de

obten~~o convencional do grafite sintético, no qual est~o basea-

dos os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Grafite do CTA.

O início da fabricaq~o de grafites sintéticos em escala

industrial, datado de 1897, foi realizado pela Carborundum Co.,

utilizando um processo que consistiu na extrus~o de uma mistura

homogeneizada de carv~o vegetal e piche de alcatr~o de hulha, com

subsequente carboniza~~o (tratamento térmico a temperatura apro-

ximada de 1000°C) e grafitizaq~o (tratamento térmico a 3000°C).

Este processo de fabrica;~o de grafite sintético é até hoje

conhecido como processo Acheson, mas a matéria-prima principal
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que vem sendo utilizada desde 1918 é o coque de petr6leo devido

principalmente a sua pureza e o baixo cust042•

o crescimento da utiliza~~o do grafite é devido a ex

pans~o mundial das indústrias, onde cada vez mais a aplica~~o de

grafite torna-se presente, quando s~o necessárias as suas carac

teristicas inerentes como a alta resistência mec~nica a tempera

turas elevadas, baixa densidade aparente, excelente estabilidade

dimensional, auto lubrifica~~o a baixas e altas temperaturas, al

ta condutividade térmica e elétrica, inércia química e de fácil e

precisa usinagem.

Atualmente, existe no mercado internacional o coque de

petr6leo denominado de IIneedlecoquell, com qualidade específica

para a fabrica~~o de grafites sintéticos123• No Brasil o único

fabricante de coque de petr6leo é a Petrocoque S/A, que devido às

restri~~e. quanto às matérias-primas existentes no mercado nacio

nal, fabrica somente coque tipo esponja, de qualidade inferior ao

exigido para a fabrica~~o de grafite sintético•

o trabalho desenvolvido pelo Grupo Grafite121, teve

como objetivo principal desenvolver tecnologia de fabrica~~o de

grafite sintético a partir de matérias-primas nacionais. Com es

te intuito, p.squisou-se a aplicabilidade de diver.o~ tipos de

materiais como. coque de petr6leo tipo esponja, coque de petróleo

tipo regular (lote especialmente preparado pela petrocoque para

a White Martins Nordeste), coque de baba~u, carv~o vegetal e co

que de lignina. Dentre estes materiais os que melhores resulta-
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dos apresentaram, em termos de pureza quimica, foram os coques de

petr6leo e o coque de lignina. Optou-se no entanto pelo coque de

lignina para se efetuar a pesquisa devido à perspectiva de sua

abundência, baixo custo e possibilidade de um controle da pure

za quimica, através de varia~~es no seu processo de sua obten~~o.

O. resultados da caracteriza~~o dos grafites sintéti

cos obtidos foram comparativamente analisados com os valores for

necidos em catálogos pelos fabricantes. Isto permitiu concluir

que o material produzido com matérias-primas nacionais apresentam

propriedades compativeis com os grafites sintéticos comerciais.

A aplica~~o dos diferentes tipos de grafite sintéti

co é indicada pelo fabricante, porém se for feita uma análise

comparativa entre 05 valores das propriedades desses produtos,

conclue-se que para um determinado tipo de grafite e>:istemdiver-

sas aplica~~es possiveis e vice-versa. Assim sendo, para uma a-

valia~~o mais realistica da aplicabilidade de um grafite sintéti

tico torna-se necessário efetuar ensaios Ilinsitu" ou por meio de

simuladores.

Foram realizados ensaios de aplicabilidade do grafites

sintéticos obtidos como tubeira de foguete, resistência para

fornos elétricos e placa separadora de uma célula a com~usti-

velo O. resultados destes ensaios mostraram que o grafite obti-

do a partir do coque de lignina apresenta um potencial de aplica

~~o como tubeira de foguete e como resistência de fornos elétri

cos. O obtido a partir de grafite natural apresenta baixa per-
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meabilidade e baixa resistência elétrica o que permite a sua a

plica;~o como placas separadoras de células a combustivel, onde

a r.sistência mec.nica do grafite n~o é o fator determinante da

sua aplicabilidade.

A confirma~~o final da aplica~~o em nivel industrial do

grafite sintético desenvolvidos no CTA, depende das otimiza~~es

necessárias no processo de fabrica~~o.

Este trabalho, ainda hoje em desenvolvimento pelo mesmo

grupo, deverá trazer avan~o tecnológico tanto na área da fabrica

~~o do coque de 1ignina como também na do grafite sintético a

partir de matérias primas nacionais. Isto auxiliará o desenvol

vimento do programa espacial brasileiro, em andamento no Inti

tuto de Atividades Espaciais do CTA, na caracteriza~~o e de

fini~~o adequada do grafite sintético aplicável como tubeira,

permitindo, talvez, a nacionaliza;~o deste componente utilizado

na con.tru;~o de foguetes.
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ANEXO 1

10 REM PROGRAMA CORRIG
20 REM PROGRAMA PARA CORRIGIR AS CURVASDE DIFRACAO DE RAIO-X

30 REM O ARQUIVO GERADO POR ESTE PROGRAMA PODE SER USADO COM
PlOTADOR PARA OBTER GRAFICOS

90 DIM IE(300),IB(300) ,IAR(300);H(300) ,FEA(300),A(300) ,G(300)

11III;NIAR
THEN GOTO 370
GOTO 360

IIFACAOPCAOII: PRINT IINIAR=l;ESPALHAMENTO DE AR,PROD
TUBO DE COBREII: PRINT IINIARIlI2;SEM ESPALHAMENTO DE
IINIARIII3;ESPALHAMENTODE AR PRODUZIDO PELO TUBO DE M

ONDE OCORRE A I-EZIMA DESCONTINUIDA
CORRECAO PARA A I-EZIMA DESCONTINUI

"AP 11IIII;AP
IIAG11II";AG
"El 11I ";EL
"NDEG 11IIII;NDEG
"TETA(I)=ANGUlO
"AK(I)IIIIFATORDE

95 REM SN-NUMERO DA AMOSTRA; TT-TEMPERATURA DE TRATAMENTO TE
RMICO; TPAT= TEMPERATURA DO PATAMAR; TRES=TEMPO DE RESIDENCIA
NA TEMPERATURA DO PATAMAR.
100 INPUT "SN 11II";SN
110 INPUT "TT - ";TT
120 INPUT "TPAT - ";TP
130 INPUT "TRES 11II";TRES
140 PRINT "AP=ANGULO MINIMO EM GRAUS": PRINT "AG-ANGULO MAXIM
O EM GRAUS": PRINT IIEL-INCREMENTO ANGULARII
145 PRINT "NDEG=NUMERO DE DESCONTINUIDADES EXISTENTES NO DIAG
RAMA"
150 INPUT
160 INPUT
170 INPUT
180 INPUT
190 PRINT
DE": PRINT
DADE"
200 FOR I 11II1 TO NDEG
210 PRINT "TETA("; I; 11) 11II711: INPUT TETA(l)
220 PRINT "AK(";I;II) = ?II: INPUT AK(I)
225 NEXT I
230 PRINT "FACA A OPCAO": PRINT IIMODE 11I1; SISTEMA DE MEDIDA
COM MONOCROMADORII: PRINT IIMODE ••2; SISTEMA DE MEDIDA SEM MONO
CROMADORII: PRINT : INPUT "MODE 11IIII;MODE
240 PRINT "CLA 11IICOEFICIENTE LINEAR DE ABSORCAO DA SUA AMOSTR
Ali: INPUT "CLA = ";CLA
250 PRINT "LAMB 11IICOMPRIMENTO DO RAIO-XII: INPUT IILAMB == ";LAM
B
260 IF MODE 11II2 THEN GOTO 280
270 PRINT liAM11IIANGULO DE REFLEXAO DO MONOCROMADORII: INPUT "A
M 11II"aAM
280 PRINT
UZIDO PELO
AR", PRINT
OlIBDENIO"
290 INPUT "NIAR
320 IF NIAR 11II2
330 IF NIAR 11II1
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340 aOSUB 3000
350 aoTO 370
360 aOSUB 1000
370 PRINT "NV • NUMERO DE VEZES QUE A FENDA FOI TROCADA DURAN
TE A MEDICAO"
375 INPUT "NV ·";NV
380 PRINT "DV<I) ••DIVERl3ENCIADO FElXE DE RAIO-X INCIDENTE A
POS I-EZIMA TROCA DA FENDAII
382 PRINT "ADV(I) = O ANl3ULOONDE FOI MUDADA A FENDA"
385 FOR I • 1 TO NDIV: PRINT "DV(";I;II)•• li: INPUT DV(I): PRINT
."ADV (";I;") • ": INPUT ADV (I)I NEXT I
390 NPTS •• (AG - AP) / EL + 1
395 PRINT "FACA OPCAO"
396 PRINT "EE ••1; A ENTRADA DE DADOS EXPERIMENTAIS DEVE SER
FEITA POR MEIO DE COMANDO DATA NO PROl3RAMA"
397 PRINT "EE • 2; A ENTRADA DE DADOS EXPERIMENTAIS DEVE SER
FEITA POR MEIO DE ARQUIVO EM DISCO"
398 INPUT "EE ••";EE
400 IF EE ••2 THEN GOTO 420
405 FOR I ••1 TO NPTS: READ IE(I)IIB(I) ••IE(I)I NEXT
410 GOTO 430
420 INPUT "NOME DO ARQ. DADOS EXP.II;E$
422 D$ • ""
423 PRINT D$;"OPEN";E$
424 PRINT D$,"READII;E$
425 FOR I ••1 TO NPTSI INPUT IE(I):IB(I) • IE(I): NEXT !
426 PRINT D$;"CLOSE";E$
430 FOR J ••1 TO NDEG:JK • (TETA(J) - AP) / EL
440 FOR I ••1 TO JK:IB(I) ••IB(I) * AK(J)
445 NEXT 11 NEXT J
450 IF NIAR ••2 THEN GOTO 490
455 PRINT "FIAR ••FATOR DE CORRECAO DA INTENSIDADE DE ESPALHA
MENTO DO AR": INPUT "FIAR = ";FIAR
460 FOR I ••1 TO NPTS
465 IAR(I) ••IAR(I) * FIAR
470 IB (I) ••IB <I) - IAR (I)
480 NEXT
490 PI ••3.141592:AN ••AP - EL
495 DI •• (TETA(NDEl3)- AP) / EL
500 FOR I ••1 TO NPTS
510 IE(I) ••AN + EL:RA ••IE(I) * PI / 360:RB ••2 * RA:S ••2 *
SIN (RA) / LAMB:H(I) ••2 * PI * S
530 FOR J ••1 TO NV
540 IF IE(I) •• < ADV(J) THEN GOTO 570
550 NEXT J
570 DAR" DV(J)
575 REM CALCULO DO FATOR DE ABSORCAO
580 AA ••2 * DAR * CLA / SIN (RB):CA ••1 - (1 - EXP ( - AA»
/ AA

585 REM CALCULO DO FATOR DE POLARIZACAO
590 IF MODE ••2 THEN GOTO 610
600 AM ••AM * PI / 1801NUM ••1 + COS (AM) ~ 2:DEN ••( COS <AM
) ~ 2) * ( COS (RB) A 2) + 1
605 GOTO 620
610 NUM" llDEN •• (1 + COS (RB) A 2) / 2
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OPCAO": PRINT : PRINT
TELA E DISCO": PRINT

4;NA TELA IMPRESS

GOTO 790
GOTa 71121
GOTO 78121

620 CP ••NUM / DEN:FC ••CP / CA
630 IAR(I) ••FC * IB(I).AN ••IE(I)
640 NEXT .
643 PRINT "QUER CORRIGIR POR ESPALHAMENTO.ATOMICO? SIM-0J NA
O -1": INPUT OEA
644 DJ ••DI - l:FK ••IAR(DJ) / IAR(DI)
645 FOR I ••DI TO NPTS:IAR(I) - IAR(I) * FK: NEXT
647 IF OEA - 0 THEN GOTO 5000
650 REM SAlDA DE DADOS
660 PRINT "SAIDA DE OADOS": PRINT "FACA
"0PC ••1,SO NA TELA": PRINT 11 2; NA
11 3JNA TELA E IMPRESSORA": PRINT 11

ORA E DISCO"
670 INPUT OPCAO
679 INPUT "0PC ••",OPC
680 IF OPCAO - 1 THEN
690 IF OPCAO ••2 THEN
700 IF OPCAO ••3 THEN
710 PRINT "SN= ",SN
720 INPUT "NOME ARQ";S$
725 0$ •• 1111

730 PRINT D$;"OPEN";S$
736 PRINT D$,"WRITE";S$
740 FOR I - 1 TO NPTS
755 PRINT IAR(I)
760 NEXT
770 PRINT O$;"CLOSE";S$
772 IF OPCAO ••2 GOTO 790
780 PRI 1: PRINT CHR$ (9);"80N"
790 PRINT "SN-11; SN;", TT=";TM;", TPO RES=";TPO;", TPAT=";TPO;
", TEMP PAT-";TP
795 PRINT IIINTENSIDADE MAXIMA";YMAX: PRINT "INTERVALO DE ESCA
LA EM Y ";DY: PRINT "H MAXIMO "IXMAX: PRINT "INTERVALO DE ESCA
LA EM X ";DX
800 PRINT "ANG 2TETA","H(I)","ICOR(I)"
810 FOR I" 1 TO NPTS: PRINT IE(I),H(I),IAR(I): NEXT
815 PRi 0
820 GOTO 7420
1000 REM SUBROTINA PARA ESPALHAMENTO DE AR COM CU
1010 INPUT "ARQ IAR(I)/CU";S$
1020 D$ - 1111

1030 GOSUB 7000
1050 RETURN
3000 REM SUBROTINA PARA ESPALHAMENTO DE AR COM MO
3010 INPUT "ARQ IAR(I)/MO";S$
3020 D$ •• 1111

3030 GOSUB 7000
3040 RETURN
5000 PRINT "COMECA A CRRECAO POR FEA"
5010 REM AQUISICAO DE FATOR DE ESPALHAMENTO ATOMICO
5020 INPUT "ARQ. FATOR DE ESPALHAMENTO AOTMICO COERENTE (MO O
U CU)II;S$
512130D$ •• 1111

51214121PRINT 0$;,11OPEN 11 J S$
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5050 PRINT D$;IIREADII;S$
5060 FOR I ••1 TO NPTS
5070 IN* 6
5080 INPUT FEA(I)
5090 NEXT I
5100 PRINT D$;IICLOSEII;S$
5105 FOR I ••1 TO NPTSIA(I) - 2 * FEA(I). NEXT I
5107 REM AQUISICAO DE ESP INCO DE 2 C
5108 INPUT IIESCREVA:FI DE ESP INCOERENTE II;A$
5110 D$ •• 1111

5111 PRINT D$;IIQPENllaA$
5112 PRINT D$;IIREADII;A$
5113 FOR I ••1 TO NPTS
5114 IN* I;,
5115 INPUT IB(I)
5116 NEXT I
5117 PRINT D$;IICLOSEII;A$
5190 IP ••171.IG - NPTS
5200 FOR K ••IP TO IG STEP 1
5205 FEA(K) - IB(K) + A(K)
5210 DIAR ••FEA(K) / IAR(K)
5220 SOMA ••SOMA + DIAR
5230 NEXT K
5240 N - IG - IP + l:MED ::li SOMA / N
5250 PRINT IIDESEJAOBTER DIFRACAO EM ESCALA ABSOLUTA OU A FUN
CAO DE INTERFERENCIA?II. PRINT IIESCALAABSOLUTA-011• PRINT IIFUNC
AO DE INTERFERENCIA ::li 111

5255 INPUT ESCALA: IF ESCALA - 1 THEN GOTa 5300
5260 FOR I - 1 TO NPTS
5270 IAR(I) - lAR(I) * MED
5280 NEXT I
5290 GOTa 7061
.5300 FOR I - 1 TO NPTS
5310 IAR <I) •• (IAR (l) * MED - IB (I» / A (I)
5315 NEXT I
5320 GOTa 650
7000 REM SUB PARA AQUISICAO DE DADOS DE ESPALHAMENTO DE AR -
DO DISCO

7010 PRINT D$;"OPENII;Q$
7020 PRINT D$;IIREADII;Q$
7030 FOR I ::li 1 TO NPTS
7040 INPUT IAR(I). NEXT
7050 PRINT D$;IICLOSEII;Q$
7060 RETURN
7420 END

5 REM PROGRAMA PARA PLOTAR GRAFICOS DE DIFRACAO DE RAIO-X EM
FUNCAO DE H
10 DIM H(300),AY(300),BY(300),CY(300)
15 INPUT IINUMERODA AMOSTRAII;SN
120 INPUT IIQUANTOSGRAFICOS QUER PLOTAR? (NUM MAXllII3) II;QUANT
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130 INPUT "ANGULO MINII"IODO ARQUIVO :=: "; AB: INPUT "'~NGULO MIN
IMO PARA O PLOT = ";NI
133 INPUT "ANGULO MAXIM()= ";AG
136 INPUT "DELTA= ";EL
140 INPUT "QUAL E O CClI"IPR1MENTO DE ONDA D() RA I0- X?" ;LAI"IB
150 PR INT "QUAL E A AMPL 1ACAO DESEJ ADA? II

160 INPUT "AMPLIACAO :=: ";AP
170 NPTS = eAG - AB) / EL + 1
200 AN = AB - EL:PI = 3.141592
210 FOR I = 1 TO NPTS
220 AN = AN + EL:RA = AN * PI / 360:H(!) = 4 * PI * 81N (RA) /
LAMB
230 NEXT
300 INPUT "NOME DO ARQ 1 :=: ";A$
320 D$ = ""

340 PRINT D$;"OPEN";A$
350 PRINT D$;"READII;A$
370 FOR I = 1 TO NPTS
380 INPUT AY <I)
390 NEXT

400 PRINT D$;"CLOSEII;A$
420 XMAX = HeNPTS):DX = XMAX / 5
430 PRINT XMAX
440 YMAX = AY (1)
445 FOR I = 2 TO NPTS STEP 1
450 IF YMAX ) AyeI) GaTO 480
460 YMAX :=: AY <I)
480 NEXT
600 IF QUANT :=:1 GOTO 7060
700 INPUT "NOME DO ARQ 2 - ";B$
720 D$ :=:""
740 PRINT D$; "OPEN"; B:$
760 PRINT D$;"READ";B$
790 FOR I:=:I TO NPTS: INPUT BYCI): NEXT
820 PRINT D$;"CLOSE",B$
825 YBMAX :=:BY(1)
830 FOR I = 2 TO NPTS STEP 1
835 IF YBMAX ) ByeI) GOTO 850
840 YBMAX :=:ByeI)
850 NEXT
860 IF YBMAX ( YMAX GOTa 880
870 YMAX :=:YBMAX
880 IF QUANT :=:2 GOTO 7040
900 INPUT "NOME DO ARQ 3 = 11; C:$
920 D$ :=: ""

940 PRINT D$; "OPENII;C:$
960 PRINT D$;"READ";C$
1050 FOR I = 1 TO NPTS:
1100 NEXT
1150 PRINT D$; "CLOSE"; C:t::
1180 YCMAX = CYel)
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o YMIN DA FIGURA? 8IM=0, NAO=l ";BG

"YMAX RE?\L==";YMAX: PfUNT : PRINT "YMAX SEM BG::::";

"NUMERO DA AMOSTRA == ";SI\I
"YMAX ::::";YMAX: PRINT "DY ::::";DY: PRINT "XMAX :::";
"DX ::::";DX
"YMAX SEM BG == ";GY: PRINT : PRINT : PRINT

"QUER RETIRAR
GOTO 9410

"MARGEM ESQUERDA ==";ME
"MARGEM DIREITA::::";MD
"MARGEI1 SUPER IOR == ";118
"MARGEM INFEIROR == ";MI

FOR I == 2 TO NPTS STEP 1
IF YMAX ) CY(I) GOTO 1240

YCMAX ==CY(I)
NEXT
IF YMAX ) YCMAX GOTO 7040

YMAX ==YCMAX
L ::::0
INPUT

BG == 0
INPUT
INPUT
INPUT
INPUT
PRi 1
PRINT
PRINT
PRINT
PRINT
PRi 0
PRINT

1200
.1205
1210
1240
1260
1280
7040
7060
: IF
7080
7081
7082
7083
7103
7104
7105
XMAX:
7106
7107
7121
GY
7122 PRINT "ESCREVA OVALOR DESEJADO": F'RINT "PARA YMAX OU": PRINT
: PRINT "0PCAO 0=YMAX REAL": PRINT "0PCAO I=YMAX SEM 8G": INPUT
"YMAX == ";QU
7124 IF QU < ) 0 GOTO 7129
7125 INPUT "XMAX= ";XMAX: INPUT "XM1N ::::II;LX
7126 INPUT "NUMERO DE DIVISOES NA ORDEBNADA Y == ";OY: INPUT 11

NUMERO DE DIVISOES NA ORDENA X == ";OX
7127 HGR2 I HCOLOR== 3: HPLOT ME,MS TO ME,MI TO MD,MI TO MD,MS
TO ME,MS

7128 GOTO 7134
7129 IF QU < ) 1 GOTO 7131
7130 YMAX == GY: GOTO 7125
7131 YMAX ==QUI GOTO 7125
7134 YY == (MI - MS + 1) / OY
7135 YP ==OY - I:YQ ::::0:YG ==ME + 2
7140 FOR C ::::1 TO YP:YQ ::::YQ + YY: HPLOT ME,YQ TO YG,YQI NEXT

7150 XX == (MD - ME + 1) / OX:XQ ==ME:XP ==MI - l:XG ==MI + 1:0
X ==OX - 1
7160 FOR I == 1 TO OX:XQ == XQ + XX: HPLOT XQ,XP TO XQ,XG: NEXT

7390 KY ==AP * (Ml - MS) / YMAX:KX ::::(MD - ME) / (XMAX - LX)
7395 L ==0
7396 NI == (NI - AB) / EL
7400 FOR 1 ==NI TO I\IPTS
7405 1F AY(I) ( 0 THEN GOTO 7412
7407 YX ==M1 - AY(1) * KY
7408 1F YX ) 0 GOTO 7413
7409 YX ==MS: GOTO 7413
7412 YX ==M1
7413 XX == (H(1) - LX) * KX
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7415 HPLOT XI.,YI.
7417 NEXT
7420 IF QUANT 11II 1 GaTO 9000
7425 L 11II L + 1
7430 IF QUANT < ) 2 GOTO 7460
7440 IF L 11II 2 GOTa 9000
7450 FOR I 11II 1 TO NPTS:AY(I) = BY(I)
7453 NEXT
7455 GOTa 7400
7460 IF L = 3 GOTO 9000
7480 IF L ( ) 2 GOTO 7520
7500 FOR I = 1 TO NPTS:AY(!) = CY(I): NEXT : GOTO 7400
7520 FOR I = 1 TO NPTS:AY(!) = BYCI): NEXT : GOTO 7400
9000 PR# 1

9300 PRINT CHR$ (9);IG2DR"
9400 END
9410 LY 11II AY(NI):NI 11II NI + 1
9420 FOR I 11II NI TO NPTS: IF LY < AY(I) GOTO.9440
9430 LY 11II AY(I)
9440 NEXT
9450 FOR I 11II NI TO NPTS:AY(I) = AY(I) - LY
9455 NEXT
9460 GY 11II AY(NI):NI = NI + 1
9470 FOR I 11II NI TO NPTS: IF GY ) AY(I) GOTO 9490
9480 GY 11II AY(I)
9490 NEXT
9500 NI 11II NI - 1
9510 GOTO 7080
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