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RESUMO 

j 

Tradicionalmente os vidros e os materiais cerâmicos têm sido fabricados através da fusão 

ou sinterização que envolvem temperaturas acima de 1000 °C. O processo sol-gel é uma 

rota química para o preparo de materiais cerâmicos por meio do controle da composição e 

da estrutura ao nível molecular, permitindo a fabricação, em condições mais brandas, de 

novos materiais cerâmicos com propriedades específicas, difíceis ou impossíveis de serem 

obtidas por métodos tradicionais. O processo sol-gel pode ser usado na obtenção de 

elementos ópticos e dispositivos ópticos integrados, filmes cerâmicos, membranas, 

supercondutores, catalisadores, materiais magnéticos, recobrimentos antioxidantes e 

anticorrosivos, materiais compósitos, biomateriais, combustíveis nucleares, etc. Partindo-se 

de precursores moleculares como os alcóxidos, obtém-se um reticulado molecular através 

de reações de hidrólise e condensação. As evoluções estruturais durante a transformação 

sol —> gel e as transformações gel -> sólido e conseqüentemente as propriedades dos 

produtos finais, são influenciadas por fatores como tipo e concentração do alcóxido 

precursor, temperatura, natureza do eletrólito (ácido ou base), natureza do solvente e 

pressão. 

Neste trabalho foram analisados os efeitos das microondas, radiação ultravioleta, raios y e 

campo magnético nas estruturas de géis de sílica obtidos através do método sol-gel. Os géis 

foram fabricados misturando-se o tetrametilortossilício - TMOS e água nas razões molares 

1:4; 1:8; 1:16 e 1:32. O tempo de gelação das reações na condição padrão (temperatura e 

pressão ambientes) variou de 40 ± 20 min para a mistura com razão molar 1:32 até 

300 ± 3 0 min para a mistura com razão molar 1:4. Sob a ação das microondas o tempo de 

gelação foi de ~ 2 min. Os difratogramas de raios X não indicaram a presença de fases 

cristalinas nas amostras. Os sólidos amorfos obtidos apresentavam tamanho médio dos 

poros de ~ 1,1 nm. A superfície específica variou de 0,0089 ± 0,0028 m 2 . g*1 para os géis 

obtidos na condição padrão e razão molar 1:32, até 702±16 m 2 . g~l para mistura com razão 

molar 1:32 polimerizada sob raios y, enquanto o volume dos poros apresentou, nas mesmas 

condições, valores de 0,0033+0,0003 c m 3 . g"1 e 0,53±0,02 cm 3 . g"\ respectivamente. As 

interações do campo magnético e da radiação ultravioleta não afetaram substancialmente as 

estruturas dos géis obtidos no que se refere aos volumes dos poros, áreas superficiais 

específicas e raios médios dos poros. 
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pressão ambientes) variou de 40 ± 20 min para a mistura com razão molar 1:32 até 

300 ± 3 0 min para a mistura com razão molar 1:4. Sob a ação das microondas o tempo de 

gelação foi de ~ 2 min. Os difratogramas de raios X não indicaram a presença de fases 

cristalinas nas amostras. Os sólidos amorfos obtidos apresentavam tamanho médio dos 

poros de ~ 1,1 nm. A superfície específica variou de 0,0089 ± 0,0028 m 2 . g*1 para os géis 

obtidos na condição padrão e razão molar 1:32, até 702±16 m 2 . g~l para mistura com razão 

molar 1:32 polimerizada sob raios y, enquanto o volume dos poros apresentou, nas mesmas 

condições, valores de 0,0033+0,0003 c m 3 . g"1 e 0,53±0,02 cm 3 . g"\ respectivamente. As 

interações do campo magnético e da radiação ultravioleta não afetaram substancialmente as 

estruturas dos géis obtidos no que se refere aos volumes dos poros, áreas superficiais 

específicas e raios médios dos poros. 



Os géis dopados com terras raras apresentaram valores das propriedades dielétrícas 

diferentes dos géis não dopados obtidos na condição padrão. Não foram detectadas 

diferenças nas propriedades dielétrícas dos géis polimerizados em condições padrão e sob a 

influência do campo magnético. 

Relata-se um novo processo de fabricação de dosímetros termolurninescentes TLD, usándo

se o método sol-gel. Preparou-se um dosímetro termoluminescente sensível aos raios y 

usando-se o IMOS e o LiF como precursores. O novo dosímetro tem uma linearidade de 

resposta a doses variando de 0,1 Gy até ~ 160 Gy e pode ser usado na detecção de doses 

mais altas sem necessidade de ajustes especiais nos equipamentos de leitura de TLD padrão. 

t 



ABSTRACT 

Glasses and ceramic materials have traditionally been made via melting or sintering at 

temperatures above 1000 °C. The sol-gel process is a chemical route for preparation of 

ceramic materials with specific properties difficult or even impossible to be obtained with 

traditional processes, combining control of composition and structure at. molecular level 

under relatively mild conditions. Major applications include optical elements and integrated 

optical devices, ceramic filters, membranes, superconductors, magnetic, catalytic and 

nanostructured materials to antioxidant, anticorrosion coatings and composite and 

biomedical materials, nuclear fuels, etc. The structural evolution during the transformation 

sol -> gel and the transformation gel -> sol and thus the properties of the final products are 

influenced by a variety of physical and chemical factors (e.g. temperature, pressure, pH, 

type and concentration of reagents and catalysts). 

In this work the effect of gamma radiation, ultraviolet, microwaves and the action, of a 

magnetic field on the structure of silica gels obtained using tetramethoxysilane (TMOS) as 

chemical precursor and molar ratios TMOS:H20 varying from 1:4 to 1:32 were studied. 

The gelation time varied from 40+20 min for molar ratios TMOS:H20 1:32 to 30Ot30 min 

for TMOS.H2O 1:4 at standard reaction condition (normal temperature and pressure). 

Under microwaves the gelation time was ~ 2 min. Furthermore the use of microwaves 

allowed the fabrication of silica gels (fragments) in a period of only 45 min compared with 

~ 2 months obtained in the conventional sol-gel processing. The xerogels appeared to be 

almost completely amorphous with no evidence of peaks attributable to crystalline 

materials with average pore radii usually around 1.1 nm. The surface areas found ranged 

from 0.0089+0.0028 m 2.g - 1 (gelation under standard reaction condition and molar ratio 1:4) 

up to 702±16 m 2.g _ 1 (gelation under y radiation and molar ratio 1:32) while the total pore 

volume ranged from 0.0033±0.0003 cm3.g*L to 0.53±0.02 cm3.g"x at the same conditions. 

Xerogels doped with rare earths presented dielectric properties values different from the 

non-doped gels. No difference was observed between the xerogels obtained under or 



outside a 0.45 T magnetic field. 

A new manufacturing process using sol-gel method to obtain thermoluminescent 

dosimeters (TLD) is described. A LiF/Si02 thermoluminescent dosimeter in the form of 

reusable solid chip was prepared using an acid-catalyzed sol-gel process, with TMOS and 

LiF powder as precursors. The new dosimeter has a dose response over a dose range 

varying from 0.1 Gy to ~160 Gy and can be used to detect higher doses using the typical 

TLD readers without special adjustments. 



1 INTRODUÇÃO 

Os materiais cerâmicos têm sido fabricados por métodos tradicionais como a sinterização 

ou a fusão que utilizam altas temperaturas. Os avanços recentes na química e na ciência dos 

materiais abriram perspectivas para o aprimoramento dos produtos existentes e a fabricação 

de novos materiais cerâmicos usando condições mais brandas, como as que ocorrem no 

método sol-gel (HENCH & VASCONCELOS, 1990; BRINKER & SCHERER, 1990; 

RAMAMURTHI, 1989). 

O processo sol-gel é uma rota química para o preparo de materiais cerâmicos com 

propriedades específicas, difíceis ou impossíveis de serem obtidas por métodos 

convencionais. O processamento sol-gel envolve a transformação de uma solução de 

reagentes químicos em uma suspensão coloidal de pequenas partículas ou polímeros em um 

líquido chamado sol. Estas partículas ou polímeros continuam a reagir, formando um 

reticulado sólido de polímeros ou uma aglomeração de partículas em um líquido. A 

formação de um gel ocorre quando a reação perde a fluidez. Os géis são aquecidos 

lentamente, abaixo da temperatura de fusão, para formar vidros ou outros materiais 

cerâmicos FIG. 1, II (RAMAMURTHI, 1989). 

PROCESSAMENTO 

A ALTAS TEMPERATURAS 

Pós Cerâmicos 

material 
fundido 

resfriamento 

sirrterizaçào 

CERÂMICAS 

lento 

I 
CRISTAIS 

rápido 

VIDROS 

I 

PROCESSO SOL-GEL 

Solução (sistema homogéneo) 

SOL 

GEL 

XERC X3EL 

(sólido em um líquido) 

(liquido em um sólido) 

(estado sólido) 

VIDRO CERÂMICAS FIBRA 

FIGURA 1 - Processamento de materiais cerâmicos através dos métodos convencional e 

sol-gel. 

FONTE - RAMAMURTHI, 1989. p.2, 4. 



As condições das reações - o tipo e a concentração dos precursores, a concentração da 

água, pH, temperatura, solvente e pressão entre outros — afetam as propriedades dos géis. 

O ajuste destes parâmetros possibilita a fabricação de uma grande variedade de materiais 

com diferentes naturezas—vidros, materiais cerâmicos e compósitos em diferentes formas: 

fibras, filmes finos, monolitos, pós e grãos. 

Neste trabalho foram analisados os efeitos da radiação eletromagnética - microondas, 

ultravioleta e raios y - e do campo magnético nas estruturas de géis de sílica, obtidos 

através do método sol-gel, usando o tetrametilortossilano (TMOS) como precursor. Na 

análise nanoestrutural dos géis foram usados a difratometria de raios X, os ensaios BET e o 

método da impedância complexa (estudo das propriedades dielétricas). Relata-se como 

exemplos de aplicações, um novo processo de fabricação de dosímetros termoluminescentes 

sensíveis à radiação y, usando-se o método sol-gel e a utilização de dopamos terras raras em 

géis de sílica. 

t 



2 OBJETIVOS 

J 

Os principais objetivos deste trabalho são os seguintes: 

(1) Obter géis de sílica através do método sol-gel partindo das misturas TMOS + EfeO, nas 

concentrações molares de 1:4, 1:8, 1:16 e 1:32 nas seguintes condições: à temperatura e 

pressão ambientes (condição padrão); na presença de um campo magnético de 0,45 T; sob 

radiação ultravioleta; sob microondas e sòb radiação y. 

(2) Comparar as estruturas dos materiais obtidos nas diferentes condições. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Processo sol-gel 1 

Tradicionalmente os materiais cerâmicos têm sido fabricados por processos como a 

sintetização e a fusão que envolvem altas temperaturas. O processo sol-gel é uma rota para 

a fabricação de vidros, cerâmicas e compósitos por meio do controle da composição e da 

estrutura no nível molecular, possibilitando a obtenção de uma grande variedade de 

materiais com diferentes naturezas e formas - fibras, filmes, monolitos, pós e grãos 

podendo ser usado na obtenção de elementos ópticos e dispositivos ópticos integrados, 

filtros cerâmicos, membranas, supercondutores, catalisadores, materiais magnéticos e 

nanoestruturados, recobrimentos antioxidantes e anticorrosivos, materiais compósitos, 

biomateriais, combustível nuclear, etc. (PANEL, 1968; HENCH & VASCONCELOS, 

1990; BRINKER & SCHERER, 1990; MELXNER & DYER, 1999; SCHMIDT & 

SCHWERTFEGER, 1998; HRUBESH, 1998; WOIGNIER et al., 1998; TILLOTSON et 

ai, 1998; MEZZA et al. 1999; PRICE et al., 2000). 

Partindo-se de precursores moleculares como os alcóxidos, obtém-se um reticulado 

molecular através de reações de hidrólise e condensação. As evoluções estruturais durante a 

transformação sol gel e as transições gel -> sólido são influenciadas por fatores como 

temperatura, natureza e concentração do eletrólito (ácido, base), natureza do solvente, tipo 

do alcóxido precursor e pressão (LIVAGE et al., 1988; BRINKER & SCHERER, 1990; 

HENCH & WEST, 1990; CORRIU & LECLERCQ, 1996; HÜSING & SCHUBERT, 

1998; BRYANS et al., 2000). 

Um histórico do desenvolvimento das cerâmicas fabricadas por meio do processo sol-gel 

desde as suas origens, passando pelas tecnologias correlatas até a era moderna foi feito por 

WOOD & DISLICH (1995). 

As etapas essenciais de um processo genérico sol-gel para a obtenção de materiais 

cerâmicos são descritas por ROY (1987). Na primeira etapa, os componentes são colocados 

na forma de uma solução molecular ou iônica, tornando possível a mistura em escala 

atômica, que é a base para a ultra-homogeneidade obtida através da técnica sol-gel. A fase 

líquida para a maior parte dos géis óxidos é constituída por um álcool de baixo peso 



molecular e os solutos podem ser nitratos inorgânicos, cloretos inorgânicos ou uma 

variedade de substâncias metal-orgânicas, como os alcóxidos, um dos precursores mais 

usados no processo sol-gel. 

Na segunda etapa ocorre a transformação da solução em um sol. Esta etapa é realizada por 

meio do ajuste das atividades de algumas espécies, H* e OH" e outros íons, resultando na 

formação de uma fase sólida dispersa. Muitas vezes um material de partida para as etapas 

seguintes é um sol estável, podendo também ocorrer a reação entre a solução e os sólidos 

dispersos. 

A terceira etapa é a moldagem do sol viscoso e constitui em um passo fundamental na 

utilização tecnológica do processo. Cada novo desenvolvimento tem um processo diferente 

para moldar o sol viscoso (ou mesmo o gel, ainda no regime viscoelástico ou plástico) 

como esferas, fibras, filmes finos, etc. 

Em seguida ocorre a transformação de sol para um gél, ou simplesmente a "gélaçao". Essa 

etapa é controlada principalmente pelo pH, força iónica, temperatura e tempo. A 

manipulação desses parâmetros é um procedimento empírico que deve ser trabalhado para 

cada composição. Os ajustes necessários nessa etapa para diferentes materiais de partida, 

especialmente os novos precursores orgânicos e sistemas multicomponentes constituem 

atualmente uma das principais áreas de pesquisa. 

A última etapa compreende a secagem e o tratamento térmico, levando a um xerogel (gel 

seco) e finalmente a um vâdro ou um material cerâmico. Os processos variam com o 

produto obtido, mas a natureza altamente reativa do xerogel garante que o tempo e a 

temperatura da reação são menores do que os necessários para os processos tradicionais de 

se obter materiais cerâmicos. 



3.1.1 Química do processamento sol-gel da sílica 

=Si-OH + RO-Si= ^ =Si-0-Si= + ROH (2) 

ou 

=Si-OH + HO-Si- ^ =Si-0-Si= + H 2 0 (condensação) (3) 

onde R é um grupo alquila como o CH3, C 2 H 5 , C3H7 ou C4H9 e n varia de 1 a 4. 

As estruturas dos vidros evoluem seqüencialmente como produto de reações sucessivas de 

hidrólise e condensação e as reações reversas de esterificação e despolimerização alcóolica 

ou hidrolítica (Equações 1-3). 

O resultado macroscópico desta seqüência complexa de reações é a conversão do líquido 

inicial em um gel que se torna um sólido rígido após a perda do solvente (COWEN et ai, 

1996). 

3.1.2 Mecanismos 

Tendo como base os estudos de cinética das reações, os efeitos estéricos e indutivos dos 

grupos funcionais, os efeitos dos solventes e catalisadores na etapa de polimerização e o 

uso intensivo de novas e sofisticadas técnicas analíticas e de cálculo, foram propostos vários 

modelos para explicar as reações que ocorrem na hidrólise e/ou condensação das 

substâncias metal-orgânicas contendo silício no processo sol-gel e em reações similares 

envolvendo compostos organo-silanos (KHASKIN, 1952; BRINKER, et ai., 1984; 

BRINKER & SCHERER, 1990; HENCH & WEST, 1990; KAY & ASSINK, 1988; JADA, 

No processo sol-gel da sílica, são usadas três reações nucleofílicas bimoleculares para 

descrever o processo: 

Si(OR)4 + nH 2 0 - Si(OR)4H.(OH)n + nROH (hidrólise) (1) 

i 



1987; HOLMES, 1990; JOHNSON et al., 1989; HER, 1979; SOMMER &FRYE, 1960 a, 

b; SOMMER et al. 1961; 1964 a, b, c; 1967 a, b, c; MARTIN & GARAFALINI, 1994). 

Um dos mecanismos mais aceitos é a reação de substituição nucleofílica bimolecular do 

silício SN2-SÍ, envolvendo intermediários ou estados de transição pentacoordenados. 

Numa reação em meio ácido, ocorre, numa primeira etapa uma rápida protonação do grupo 

alcoxila, a densidade eletrônicav do silício diminui, tornando-o mais eletrofílico, mais 

susceptível a um ataque pela água. No estado de transição, a água ataca o silício e adquire 

uma carga parcialmente positiva. O alcóxido protonado tem a carga positiva reduzida 

proporcionalmente, tornando o álcool um bom grupo abandonador. A etapa final ocorre 

com o deslocamento do álcool, acompanhado pela inversão da configuração do silício 

tetraédríco: 

RO + RO OR OR 
RO \ + ^ 8 * \ / 5 + . , / OR 

HOH ^ S i — O R ^zlr HO ••••• Si •—-OR + ^ HO Si ROH. 
/ H H i H \ H + 

R 0 OR OR 

O estado de transição pode ser visto como uma estrutura onde o silício está ligado 

parcialmente à água e ao álcool; a ligação Si -OH não está totalmente formada e nem a 

ligação S i -ORH está completamente rompida. As ligações H O — H e O R - - H estão com o 

maior afastamento possível; os três grupos O R e o Si estão em um único plano, com o 

ângulo de ligação de 120°. As ligações Si -OR estão distribuídas como os aros em uma roda, 

com as ligações Si . . .OH H e Si . . .OR H ao longo do eixo. 

O reverso da reação de hidrólise é a reesterificação e ocorre, provavelmente, através de 

mecanismos similares aos das reações SN2-SÍ, SN2**-SÍ OU SN2*SÍ ( B R I N K E R & 

S C H E R E R , 1990); um mecanismo provável da reação é: 



1 

ROH + Si(OR)3(OH) + H 

R 
OH 

OR 
RO-2-S1 

5 H 
OR 

R 
OH 

+ J 
RO Si 

OR 

I OH 
OR H 

RO 

R 
OH 

Si 5 

OR 
+ 

OH 
OR H 

Si(OR)4 + HOH + H 

Para explicar a condensação de sistemas silicatos em meio aquoso, ILER (1979) propôs um 

mecanismo envolvendo o ataque nucleofílico por um silanol desprotonado a um silicato 

neutro: 

SiO" + Si(OH)4 -> Si-O-Si + 40HT. 



JOHNSON e colaboradores (1989) propuseram- um mecanismo para a condensação 

envolvendo um silicato aniônico com pentacoordenação: 

B. SyOHfe" 

SKOH) 4 + OH" '* 

Si(OH) 5* 

A 

/ 
O 

/OH 
/ 

Si — OH 

OH 
O H — S i ' 

OH 

SÍ(OH) 4 

OH 

(4) 

OH 

HO I OH 
X S I ^ 

/ 
o 

1 ^-OH 

H 0 / OH 

(2) 

SífOH). 

+ S!(OH)g' 

A 

HO 

HO A 
S i — O H 

O 
/ 

HO — Si 

OH 

'OH 
OH 

HjO 

OH 
HO —SI 

I .OH 

/ OH 
HO 

c syoH)7o" 

Esta condensação ocorre provavelmente através do ataque nucleofilico de um grupo 

H3O3SÍO- a iim silício tetracoordenado, criando um dímero contendo um silício 

pentacoordenado e a liberação subseqüente de uma hidroxila para formar um dímero estável 

com 2 átomos de silício tetracoordenados. 

» 
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MONOMERO 

FIGURA 2 - Rotas possíveis de condensação na polimerização da sílica. 

FONTE - BRINKER et al., 1994. p.86. 

O interesse no processamento sol-gel da sílica levou ao uso de diferentes técnicas buscando 

a compreensão das alterações físicas e químicas que ocorrem na hidrólise e na condensação 

dos alcóxidos de silício. A elucidação das rotas do crescimento molecular na polimerização 

da sílica, com a identificação dos polissilicatos intermediários é uma etapa importante na 

compreensão do processo no nível molecular (KLEMPERER et al., 1988). 

De acordo com BRINKER et al. (1994), evidências baseadas na ^Si-RMN (ressonância 

magnética nuclear do Si - 29) e no espalhamento de raios X de ângulo rasante - SAXS -

indicam que dependendo das condições das sínteses, partindo de alcóxidos de silício, pode 

ser preparado um amplo espectro de estruturas, incluindo polímeros pouco ramificados até 

partículas totalmente condensadas (FIG. 2). 

i 

3.1.3 Modelos de estrutura na etapa de polimerização 



A distinção entre polímeros e partículas pode ser feita através da espectroscopia de 2 9 Si-

RMN, e do espalhamento de raios X de ângulo baixo tendo como base a distribuição das 

espécies SiCOR^OH^OSi)* onde x, y, n podem assumir os valores 0 ,1 i 2 , 3 , 4 , tal que 

x + y + n = 4. O uso destas técnicas permite a caracterização do arranjo geométrico na faixa 

de 1 nm a 1000 nm, na etapa final do processo (BRINKER et al. 1994 e DEVREUX et al , 

1990). 

ZERDA et al. (1986) demonstraram que a espectroscopia Raman pode ser usada como 

ferramenta para prever e monitorar o crescimento de partículas poliméricas no 

processamento sol-gel. As intensidades relativas do Raman refletem as dimensões das 

partículas, a forma e o grau de condensação polimérica. 

ÁRTAKI et al. (1985) usaram pela primeira vez as espectroscopias Raman eRMN para o 

estudo de hidrólise do TMOS. O uso da 2 9Si-RMN limitou-se ao estágio inicial do processo 

sol-gel, antes da formação das espécies oligoméricas altamente condensadas. O 

espalhamento Raman possibilitou a obtenção de dados através de toda a reação, até após a 

gelação. As diferenças nas massas e nas constantes de força das varias espécies de silicio 

monoméricas parcialmente hidrolisadas permitiram o estudo das diferentes espécies de 

polímeros de baixa ordem formados. 

LIPPERT et al. (1988) estenderam o trabalho de ARTAKI et al. (1985) e identificaram 

através da espectroscopia Raman oito produtos intermediarios da reação sol-gel do TMOS. 

O estudo possibilitou uma análise mais detalhada da dependência do pH (nas faixas de 2,5 a 

12) nas etapas de hidrólise e condensação. 

RAMAMTJRTHI (1989) desenvolveu um procedimento analítico utilizando a cromatografia 

gasosa, a cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (GC-MS) e a 

espectroscopia de ressonância magnética do ^Si e do *H para determinar as estruturas dos 

polissilicatos intermediários de baixo peso molecular ( l < x < 6 ) no [SixOy](OCH3)a 

formados durante a hidrólise parcial de uma solução metanólica do tetrametilortossilicato e 

do octametiltrissilicato em condições similares de reação. 

O uso nos experimentos de quantidades sub-estequiométricas de água (razão água/silício < 

1) nas reações de hidrólise e condensação de alcóxidos de silício," evitou a formação de 

muitas espécies que dificultam enormemente a identificação de substâncias além do estágio 
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de trissilicatos. A reação do tetrametilortossilicato (3 molar) com a água (1,8 molar) em 

meio ácido, deu origem a uma mistura de ésteres polissilicatos ácidos, conforme mostra a 

Equação 4: 1 

V 
HQ (0.05M) 

Si (OCH3) 4 + H 2 0 - ZSixOyíOCHsMOEOb. (4) 
CHJOH 

A FIG. 3 ilustra alguns exemplos de polissilicatos oligoméricos correspondendo a uma 

situação onde b = 0 na Equação (4). 

^ À • A 

k> + O xí 

í A X 

o 6 v 

X ^ X . 

FIGURA 3 - Estruturas possíveis de reticulados siloxanos acíclicos e monocíclicos para di, 

tri, tetra, penta e hexassilicatos. 

FONTE - RAMAMURTHI, 1989. p.8. 

Os vértices representam os centros de silício em cada reticulado Si xO y e as linhas 

representam os átomos de oxigênio entre os centros de silício, com a valência 4 do silício 

sendo satisfeita pela adição do número necessário de grupos O C H 3 . Por exemplo o 

composto (CH 30)3Si-0-Si(OCH 3)3. é representado por » ». 
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3.1.4 Dados termodinâmicos das reações 

A cinética das reações de condensação da sílica têm sido amplamente estudadas através do 

uso de várias técnicas espectroscópicas e de espalhamento (HENCH & WEST, 1992). 

Devido à multiplicidade de reações simultâneas durante a reação, é difícil obter informações 

sobre eventos individuais, usando-se somente dados experimentais. 

PEREIRA et al. (1998) utilizaram técnicas ab initio para estudar mecanismos e energias de 

condensação de dois monômeros de Si(OH)4 em um ambiente hidratado simulado. As 

energias de ativação encontradas são compatíveis com resultados experimentais para as 

reações de condensação da sílica em sistemas sol-gel. 

Dois mecanismos de condensação foram estudados detalhadamente: o mecanismo S N2, 

onde o ataque ocorre do lado oposto ao grupo ábandonador, e o ataque lateral, com a 

formação de um composto de silício pentacoordenado mais energético do que o obtido na 

rota anterior. O mecanismo SN2 parece ser uma rota mais fácil para a conversão dos 

reagentes aos produtos -energia 6 kcal. mol"1 menor do que no ataque lateral. Entretanto, o 

estudo mostrou que vários outros mecanismos ainda que energicamente e estatisticamente 

menos favoráveis são possíveis e devem ocorrer simultaneamente em solução PEREIRA et 

al. (1998). 

A evolução total da energia desde os reagentes neutros até a obtenção dos produtos neutros 

é ilustrada na FIG. 4. A diferença na energia entre os reagentes e os produtos é pequena, 

somente -0,4 kcal. mol"1. 
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FIGURA 4 - Evolução da energia (kcal. mol"1) durante a reação de condensação para os 

mecanismos SN2 e de ataque lateral. 

FONTE - PEREIRA et al., 1998. p.1388. 

Um conhecimento dos calores de formação e das energias de dissociação das ligações 

químicas sempre foi tido como fundamental para a compreensão das reações químicas e 

reatividades das substâncias (WALSH, 1989). 

Nas TAB. 1-6 são apresentados dados disponíveis na literatura de parâmetros 

termodinâmicos de compostos de silício, obtidos pelos métodos tradicionais de calorimetria 

e/ou cálculos da química teórica - teoria de valência WALSH (1989); LIDE (1996); 

DEWARetal. (1986). 



TABELA 1 

Valores experimentais das entalpias padrão de silanóis, siloxanos e éteres silil. 

Composto 
Entalpia padrão de formação 

ÁH°f (kJ.mor 1 ) 

(CH3)3SiOH -500 + 3 

[(CH 3 ) 3 Si] 2

0 -777 ± 6 

(CH 3) 3SiOC 2H 5 
-498 + 4 

(CH 3) 3SiOC 3H 7 
-515 ± 4 

(CH 3) 3SiOC 2H4CH 3 
-524 + 4 

(CH 3) 2Si(OC 2H 5) 2 
-777 + 5 

(C 3H 7) 2Si(C 2H 5) 2 
- 8 5 1 + 4 

CH 3Si(OCH 3) 3 
- 9 4 1 + 4 

CH 3Si(OC 2H 5) 3 
-1045 + 5 

Si(OCH 3) 4 
-1179 ± 4 

Si(OC2H5)4 -1315+4 

Si(OC 3H 7) 4 
-1397 + 5 

FONTE - WALSH, 1989. p.381. 
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A TAB. 2 ilustra valores das entalpias de redistribuição^ de algumas reações de 

desproporcionamento de poliéteres silil e siloxanos. 

TABELA2 

Entalpias de redistribuição de algumas reações de desproporcionamento de silil poliéteres e 

siloxanos 

Reação de desproporcionamento A H°f (kJ. mol"1) 

2(CH3)3SiOC2H5 (CH3)4Si + (CH3) 2Si(OG 2H 5) 2 -12 

2(CH 3) 2Si(OC 2H 5) 2 £ (CH 3) 3SiOC 2H 5 + CH 3Si(OC 2H 5) 3 +10 

2CH 3Si(OC 2H 5) 3 ¿ (CH 3 ) 2 Si(OC 2 H 5 ) 2 +Si(OC 2 H 5 ) 4 -1 

2(CH3)3SiOH ^ [(CH 3) 3Si] 20 + H 2 0 -20 

2(CH3)3SiOCH3 £ [(CH 3) 3Si] 20 + (CH 3 ) 2 0 -34 

2CH3OH ^ (CH 3 ) 2 0 + H 2 0 -23 

FONTE - WASLH, 1989. p.382. 



TABELA 3 

Calores de formação de alguns compostos contendo silício. 

Composto AH/ (kcal. mol"1) 

SiH 86,4 

SiH2 
58,6 

SfflU 7,3 

(CH 3) 2SiH 3 
-7,8 

(CH 3) 2SiH 2 
-20,0 

(C 2H 5) 2SiH 2 
-43,6 

(CH3)3SiH -37,4 

(CH3)4SÍ -57,1 

SiF 1,7 

SiF2 
-147,9 

SiF4 
-385,9 

SiO -22,6 

(CH3)3SiOH -119,4 

FONTE - DEWAR et ai. 1986. p.376. 
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TABELA4 

Energias de dissociação silício-oxigênio em compostos de silício. 

Ligação 
Energia de dissociação 

(kJ. mol"1) 

(CH3)3Si-OH 536 + 8 

(CH3)3Si-OCH3 477 ± 9 

(CH 3) 3Si-C 2H 5 484 ± 9 

(CH 3) 3Si-OSi(CH 3) 3 (549)* 

(CH3)3SiO-H (493)* 

(CH3)3SiO-CH3 (384)* 

^ (CH 3) 3SiO-C 2H 5 . (390)* 

* valores entre parênteses são estimativas 

FONTE - WASLH, 1989. p.382. 



TABELA 5 

ligação energia de ligação 
(kJ. mor 1) 

moléculas diatómicas 

H-C 338,4 +1 ,2 

H-Si < 299,2 

H-O •. 427,6 

C-0 1076,5 + 0,4 

C-C 607 + 21 

C-Si 451,5 

0 - 0 498,36 + 0,17. 

Si-0 799,6 +13,4 

Si-Si 326,8 ± 10,0 

moléculas poliatómicas 

H-SiHs 384,1 + 2 0 

HO-Si(CH 3) 3 
536 

FONTE - LIDE, 1996. p.9-51 - 9-52, 9-63 - 9-69. 

I 

Força das ligações químicas em moléculas diatómicas e poliatómicas. 
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TABELA6 

Entalpia de formação de radicais livres. 

Espécie Entalpia de formação AH} (kJ. mol"1) 

•CH ' 596,4 ± 1 , 2 

•CH 2 (tripleto) 390,4 ± 4 

•CH2 (simpleto) 428,3 ± 4 

•CH 3 146,4 + 0,4 

•OH 39,3 

FONTE - LIDE, 1996. p.9-69. 

Na TAB.7 estão relacionadas as forças intermoleculares passíveis de atuar nas várias 

espécies iónicas e moleculares presentes no processamento sol-gel. 

TABELA 7 

Forças intermoleculares. 

Tipo da interação 
Dependência da Energia típica 

energia potencial em (kJ. mol"1) 
função da distância 

Comentário 

ion-ion 

íon-dipolo 

Dipolo-dipolo 

Dipolo-dipolo 

Forças de dispersão de 
LONDON 

l/r 

l/r 2 

l / i 3 

l/r6 

l/r 6 

250 

15 

2 

0,3 

somente entre íons 

entre moléculas polares 
estacionárias 

entre moléculas polares com 
movimento de rotação 

entre todos os tipos de 
moléculas 

A.energia de uma ligação de hidrogênio A-H...B é tipicamente da ordem de 20 kJ . mol -1 

FONTE - ATKINS, 1991. p.188. 



3.1.5 Compostos híbridos 

Muitas estruturas contendo ligações metal - não metal conhecidas como materiais cerâmicos 

têm sido fabricadas tradicionalmente pela fusão ou sintetização de misturas complexas de 

compostos inorgânicos como os óxidos metálicos (KINGERY et al., 1976). 

Nas últimas décadas, novas possibilidades para a sua síntese foram identificadas pelo uso de 

rotas químicas, incluindo os métodos sol-gel para vidros e cerâmicas (BRINKER & 

SCHERER, 1990). Nestes processos, a síntese de reticulados inorgânicos começa à baixas 

temperaturas com a polimerização de monômeros de alcóxidos metálicos multifuncionais e 

termina com a remoção dos subprodutos orgânicos da polimerização, dos solventes, do 

monômero residual e outros produtos orgânicos (STUPP & BRAUN, 1997). Estes métodos 

oferecem a possibilidade de se obter cerâmicas quimicamente mais homogêneas, novas 

formas de precursores fluídos e o controle da forma da partícula que é importante no 

processamento posterior (STUPP & BRAUN, 1997). O uso de moléculas orgânicas 

relativamente simples para manipular a microestrutura inorgânica de biomateriais, cerâmica 

e semicondutores, constitui-se numa ferramenta poderosa para o processamento de novos 

materiais (STUPP & BRAUN, 1997). 

EIROUZI et al. (1995) descrevem um modelo que usa a organização cooperativa de 

espécies moleculares inorgânicas e orgânicas em arranjos estruturais tridimensionais para a 

síntese de materiais nanocompósitos. Neste modelo, as propriedades e estruturas de um 

sistema são determinadas pelo inter-relacionamento dinâmico entre pares iónicos e espécies 

orgânicas. Fases diferentes podem ser obtidas através de pequenas variações nos 

parâmetros controlados da síntese, incluindo a mistura da composição e a temperatura. 

As várias características do processo sol-gel (precursores metal-orgânicos, solventes 

orgânicos,-baixas temperaturas de processamento) permitem a introdução de moléculas 

orgânicas "frágeis" dentro do reticulado inorgânico (SANCHEZ & RIBOT, 1994), que 

podem melhorar as características das matrizes. Podem ser mencionados como exemplos as 

modificações das propriedades mecânicas, o processamento mais fácil de filmes e fibras, a 

moldagem com formas mais próximas de várias peças para dispositivos ópticos, o controle 
i 

da porosidade e ajuste do equilíbrio eletrofílico/hidrofóbico (SANCHEZ & RIBOT, 1994). 

Além disso, os compostos orgânicos podem contribuir para uma propriedade peculiar do 
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FIGURA 5 - Representação esquemática da síntese- de materiais híbridos orgânico-

inorgânicos. 

FONTE-WEGNER, 2000. p.258. . 

material (propriedades ópticas ou elétricas, reações eletroquímicas, reatividade química ou 

bioquímica). A. parte inorgânica do material contribui para as resistências mecânica e 

térmica, permite a modulação do índice óptico e pode levar! também, a propriedades 

eletroquímicas, elétricas ou magnéticas (SANCHEZ & RIBOT, 1994). 

O processo sol-gel permite a síntese de novos compostos híbridos orgânico-inorgânicos que 

são compósitos na escala nanométrica e possuem propriedades novas (SANCHEZ & 

RIBOT, 1994). 

No aprimoramento dos materiais poliméricos existentes e no projeto de novos polímeros, 

tem sido dada grande atenção às sínteses de materiais inorgânicos complexos, com ordem 

de longo alcance. Uma abordagem típica usa reticulados orgânicos como agentes estruturais 

orientadores da estrutura (WEGNER, 2000). A morfologia final é determinada, então pela 

organização de espécies inorgânicas e orgânicas nos arranjos estruturados tridimensionais 

(WEGNER, 2000). 

A FIG.5 é uma representação esquemática da síntese de materiais híbridos orgânicos-

inorgânicos usando o processo sol-gel. 



Nos anos recentes, tem sido dedicada urna intensa pesquisa ao estudo dos sistemas híbridos 

orgânicos-inorgânicos e o processo sol-gel é urna técnica adequada para a síntese da parte 

inorgânica destes compostos híbridos (MATEJKA et al. 1998), permitindo a formação 

controlada do reticulado tridimensional, tendo como bases a estrutura da molécula 

precursora (CHEVALIER et al. 1998). 

A síntese de materiais inorgânicçs com formas complexas, usando rotas que exploram as 

interações entre moldes orgânicos supramoleculares e moléculas de precursores inorgânicos 

para criar um sólido poroso ordenado tem atraído grande interesse por causa da imensa 

gama de aplicações potenciais (HUO et al. 1994). Diferentes estratégias para a síntese de 

materiais compósitos ordenados, são também relatadas por HUO et al. 1994. 

Partindo do tetraetilortossilano - TEOS como precursor da sílica, YANG et al. (1997) 

descrevem a síntese de materiais inorgânicos com formas complexas, obtendo sílicas 

mesoporosas com morfologias curvas, incluindo formas toroidais, espirais e esferoidais. 

Outros exemplos de sínteses de sílica mesoporosas são relatadas por YANG et al. (1996a) e 

YANG et al. (1996b). 

A impressão molecular (molecular imprinting) tem recebido recentemente muita atenção 

como um meio para a criação de uma memória espacial de moléculas modelo (témplate) em 

matrizes poliméricas altamente entrelaçadas (WHITCOMBE et al., 1995). 

A impressão molecular tem como objetivo a fabricação de materiais sólidos contendo 

grupos químicos funcionais organizados no reticulado através de interações covalentes ou 

não-covalentes com as moléculas do modelo (imprini) durante o processo de síntese. A 

remoção posterior das moléculas modelo deixa sítios projetados para o reconhecimento de 

pequenas moléculas, tomando o material projetado ideal para aplicações como separações, 

sensores químicos e catalisadores (KATZ & DAVIS, 2000). No processo desenvolvido por 

KATZ & DAVIS (2000), as moléculas do imprint reagem inicialmente com o TEOS em 

uma copolimerização sol-gel em meio ácido (FIG. 6), introduzindo grupos químicos 

orgânicos no reticulado, que após tratamentos químicos e físicos levam à obtenção de sílicas 

mesoporosas, amorfas, possuindo grupos orgânicos com propriedades específicas (KATZ & 

DAVIS, 2000). , 
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FrGURA 6 - Esquema da cópolimerização sol-gel em meio ácido para a fabricação de 

materiais híbridos através da impressão molecular. 

FONTE - KATZ & DAVIS, 2000. p. 286. 



YANG et al. (1998) desenvolveram um procedimento simples para preparar estruturas 

hierarquicamente ordenadas combinando, ao mesmo tempo ou seqüencialmente, 

micromoldagem, moldagem de esferas de látex e montagem cooperativa de espécies 

inorgânicas hidrolisadas e copolímeros anfifllicos. Os materiais obtidos através deste 

processo apresentavam ordenação estrutural em escalas de comprimento variando de 10 nm 

até 5 x IO"4 m. Foram obtidos materiais macro e mesoporosos de várias composições, 

incluindo óxido de silício, óxido de'nióbio e óxido de titânio (YANG et al., 1998). Ainda de 

acordo com YANG et al. (1998), a montagem de um copolímero em bloco pelo método 

sol-gel inorgânico em torno de um arranjo organizado de esferas de látex em um molde, 

leva à estruturas singulares com textura complexa, com aplicações tecnológicas promissoras 

como catálises, separações seletivas, arranjos de sensores, guias de ondas, dispositivos 

eletrônicos e magnéticos miniaturalisados e cristais fotônicos especiais. 

WANG et al. (1998) descrevem uma rota simples e atraente para a fabricação de reticulados 

tridimensionais com camadas de géis de sílica tendo como base processos sol-gel e técnicas 

de "auto montagem de camadas". De acordo com os autores, através desta abordagem seria 

possível obter-se materiais com uma ampla faixa de aplicações tecnológicas, incluindo 

sensores químicos, superfícies bioativas e quimicamente reativas, nanoestruturas auto-

montadas ou eletrônica e óptico-eletrônica molecular (WANG et al. 1998). 

3.1.6 Encapsulamento de material biológico 

Demonstrou-se em meados de 1980 que os novos materiais obtidos pelo método sol-gel 

podiam ser dopados com vários compostos químicos, incluindo moléculas orgânicas e 

bioorgânicas - enzimas e anticorpos - (SHEN & KOSTIC, 1997; AVNIR, 1995; SLAMA-

SCHWOK et al., 1991), abrindo-se uma nova e promissora área de aplicação do método 

sol-gel. 

As condições brandas do processo sol-gel (i.e. pH e temperatura) constituem-se em uma 

maneira para a imobilização de microorganismos, retendo ainda as suas biofuncionalidades 

nas matrizes de sílica. Após a imobilização, as células podem ser liofilizadas ou pirolizadas 

para remover total ou parcialmente o material orgânico, deixando para trás vazios na matriz 

de sílica. Alternativamente, células intatas em posições conhecidas de um arranjo matricial 



endereçável poderiam achar aplicações em bibliotecas para a varredura de genomas. Tanto 

as células vivas quanto as células mortas são de interesse, as células vivas retêm toda a sua 

biofuncionalidade, ao passo que as células mortas podem ainda reter biomoléculas ativas 

que possuam aplicações específicas (CHIA et ai., 2000). 

CHEN et ai. (1998), HELLER & HELLER (1998), discutem interações eletrostáticas entre 

as enzimas na sílica hidratada, que exercem influência na estabilidade e/ou na perda de 

atividade de proteínas imobilizadas em géis de sílica hidratada. 

GILL & BALLESTEROS (1998) relatam o esforço vigoroso para, se conseguir técnicas 

genéricas de encapsulação de materiais biológicos com a tecnologia sol-gel para a 

imobilização eficaz de substâncias biológicas sensíveis, especialmente proteínas e células em 

matrizes inorgânicas e compósitos físicoquimicamente resistentes. Eles descrevem uma nova 

classe de precursores baseados em silicatos polióis e siloxanos polióis, especialmente os 

obtidos de glicerol - ésteres de silicatos e siloxanos. 

A metodologia foi estendida aos metassilicatos, alquilsiloxanos, siloxanos com funções 

específicas e compósitos sol-gel. O desempenho dos materiais encapsulados obtidos é 

comparado ou supera o dos sol-biogéis convencionais e outros produtos imobilizados para 

aplicações como biocatalisadores, biossensores e aplicações de biodiagnóstico (GILL & 

BALLESTEROS, 1998). 

Apesar de um grande número de artigos indicando sucessos no encapsulamento de 

moléculas de proteínas em matrizes de sílica porosa transparente através do processo sol-

gel usando alcóxidos como precursores, sabe-se que a presença do álcool nestes processos 

tem levado à desnaturação das proteínas, causando o desdobramento da cadeia, a agregação 

e destruição das estruturas secundárias e terciárias das proteínas a uma extensão 

significativa (LIU & CHEN, 1999). 

LIU & CHEN (1999) desenvolveram um processo sol-gel isento de álcool para 

encapsulação de materiais biológicos em uma matriz transparente. Como ponto de partida 

para o encapsulamento das proteínas foi usada uma solução aquosa coloidal de sílica e a 

transição sol-gel foi induzida pela coagulação, evitando a necessidade do uso de álcool. Os 

estudos efetuados com as proteínas citocromo c, catalase, mioglobima e hemoglobina 



demonstraram uma melhor estabilidade do que quando se usa o processo sol-gel 

convencional, tendo como base o uso de alcóxidos (LIU & CHEN, 1999). 

WILLIAMS & HÜPP (1998) desenvolveram um sensor para álcoois e aldeídos, por meio 

do encapsulamento da enzima ADH (álcool dehidrogenase) em uma matriz de sílica obtida 

pelo método sol-gel. 

A sílica propicia uma estabilidade suficiente à enzima, permitindo o uso analítico do sensor 

em ambientes que normalmente levariam à desnaturação de biomoléculas - vapor e líquidos 

não polares como o hexano e a gasolina. 

Estratégias para a conversão do C O 2 da atmosfera em metanol proporcionam novas 

tecnologias promissoras, não só para a reciclagem do gás do efeito estufa, mas para a 

produção eficaz de combustíveis alternativos (OBERT & D AVE, 1999). Os catalisadores 

óxidos são usados predominantemente na fixação industrial do dióxido de carbono (OBERT 

&DAVE, 1999; BELEY et al., 1986). 

Uma abordagem única nesta direção envolve o uso de enzimas como catalisadores para a 

conversão de dióxido de carbono em metanol (KUWABATA & TSUDA, 1994). O uso de 

enzimas é particularmente atraente para a geração de metanol diretamente do dióxido de 

carbono gasoso, em um processo à baixas temperaturas (OBERT & DAVE, 1999). 

OBERT & DAVE (1999) relatam a redução seqüencial enzimática acoplada do dióxido de 

carbono a metanol usando uma série de reações catalisadas por três diferentes hidrogenases 

(EIG. 7). 

NADH NAD* NADH NAD+ NADH NAD+ 

C 0 2 — ^ > HCOOH — ^ > HCHO — ^ > CH3OH 
F ^ D H F a k JDH ADH 

FIGURA 7 - Conversão do dióxido de carbono para metanol por meio de catálise 

enzimática. ! 

FONTE - OBERT & DAVE, 1999. p.12193. 



A característica marcante deste novo processo é que as enzimas são encapsuladas em uma 

matriz de sílica porosa através do processo sol-gel. Os resultados obtidos indicam que o 

confinamento do sistema enzimático nos nanoporos da sílica altera a termo dinâmica e o 

equilíbrio final da reação (OBERT & DAVE, 1999). Observa-se na TAB.8 que a produção 

do metanol é significativamente aumentada quando comparada com o processo enzimático 

em solução, com os rendimentos variando de 40% a 90%. 

TABELA 8 

Comparação relativa da produção de metanol em solução e em enzimas encapsuladas 

(processo sol-gel). 

Solução Sol-gel 

NAD 
(umol) 

MèOH 
(jamol) 

MeOH/ 

NADH 

* rendimento 

% 

MeOH 

(umol) 

MeOH/ 

NADH 

* rendimento 

% 

50 1,3+0,7 0,02 7,8 15,2+0,4 0,30 91,2 

100 7,0+0,9 0,9 21,0 26,6+0,6 0,26 79,8 

150 10,2+0,6 0,07 20,4 28,5i0,7 0,19 57,0 

200 11,2±0,9 0,05 16,8 29,2±0,6 0,15 43,8 

* rendimento = [moles de MeOH/{0,33(moles de NADH)}] x 100 

FONTE - OBERT & DAVE, 1999. p. 12193. 



3.2 Microondas 

3.2.1 Introdução 

O aquecimento dos reagentes ainda permanece como a maneira usual de se estimular as 

reações químicas que ocorrem lentamente sob condições ambientes. Técnicas fotoquímicas, 

catalíticas, sonoras e o uso de alta pressão, também têm sido usadas para acelerar as 

reações (MINGOS & BAGHURST, 1991). 

O uso da radiação microondas como alternativa para o aquecimento convencional 

(MINGOS & BAGHURST, 1991) tem sido aplicado de uma maneira crescente na indústria, 

constitui-se em uma nova rota para síntese de compostos químicos e é uma área de pesquisa 

que se desenvolve rapidamente (RAO et al., 1999). 

MURRAY et al. (1994) descrevem o uso das microondas para iniciar várias reações 

químicas como sínteses do tipo SN2 (substituição nucleofílica bimolecular), polimerização e 

preparo de poliuretanos e poliamidas e sínteses de microgéis coloidais. CADDICK (1995), 

MAJESTICH & HICKS (1995) e BOSE et al. (1991) fizeram uma extensa revisão do uso 

das microondas em substituição ao aquecimento tradicional de reações orgânicas. MINGOS 

& BAGHURST (1991), BAGHURST et al. (1988), CHATAKONDU et al. (1989), 

ALLOUM et al. (1989), GEDYE & WEI (.1998) e GEDYE et al. (1986) dão exemplos de 

aplicações à reações e/ou sínteses de compostos organometálicos, compostos de 

coordenação, sínteses orgânicas, zeólitas, compostos de intercalação, abordando também, a 

química do processamento de materiais supercondutores, sínteses de reações no estado 

sólido e reações de decomposição. WHITTAKER & MINGOS (1992, 1993 e 1995) 

pesquisaram a aplicação direta das microondas em sínteses químicas e em reações no estado 

sólido envolvendo pós metálicos e pós metálicos / gás. RAO et al. (1999) relatam a síntese 

de materiais inorgânicos sob microondas. 

O processamento de materiais cerâmicos através das microondas é descrito por SUTTON 

(1989), que enfoca os aspectos de controle (umidade, espessura e defeitos), processamento 

por plasma (sínteses e sinterização induzida), processamento no estado líquido (soluções e 

suspensões) e processamento no estado sólido (secagem, queima do aglutinante, 

aquecimento/queima, calcinação, sinterização e fusão). 



As características do aquecimento por microondas, suas vantagens sobre os métodos 

convencionais, os desafios e questões atuais, as atividades de pesquisa e equipamentos 

usados no processamento de materiais são relatados por CLARIM & SUTTON (1996). 

3.2.2 Interações das microondas com a matéria 

No espectro eletromagnético, a região das microondas está situada entre a radiação 

infravermelho e a freqüência de rádio, FIG. 8 e corresponde aos comprimentos de onda de 

1* cm até 1 m (freqüências de 30 GHz até 300 MHz, respectivamente). A maior parte do 

espectro das microondas é usada para o RADAR - comprimentos de onda entre 1 cm e 

25 cm - e o restante da faixa espectral das microondas é usado para comunicações. Os 

sistemas industriais de aquecimento por microondas operam somente em faixas estreitas, 

centralizadas em 900 MHz (33,3 cm) e 2,45 GHz (12,2 cm) (MLNGOS & BAGHURST, 

1991; RAO et al., 1999). Os fornos domésticos de microondas operam geralmente a 2,45 

GHz. 
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FIGURA 8 - Espectro eletromagnético indicando as freqüências usadas no aquecimento 

dielétrico. 

FONTE - MINGOS & BAGHURST, 1991. p.3. 
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Na espectroscopia molecular na região das microondas, são estudadas as transições entre os 

estados rotacionais quantizados das moléculas, definido pela relação: energia rotacional 

Ej = J(J + l)h2/87cl2, onde J é o número quântico rotacional, I e o momento de inércia e h é 

a constante de Planck (MINGOS & BAGHÜRST, 1991). 

Os espectros das substâncias na fase gasosa, apresentam muitas bandas agudas na faixa de 

freqüência entre 3 GHz a 60 GHz. Nos líquidos e nos sólidos, onde as moléculas 

geralmente não estão livres para efetuar o movimento de rotação independentemente, os 

espectros são muito largos para serem observados. Os efeitos térmicos da perda dielétrica 

são relevantes nestas fases e devem ser diferenciados dos efeitos espectroscópicos das 

microondas (MINGOS & BAGHÜRST, 1991). 

3.2.3 Efeitos térmicos das microondas 

O aquecimento dielétrico através das microondas tem atraído a atenção dos químicos na 

última década. Inicialmente a redução na escala do tempo das reações químicas efetuadas 

nas cavidades de microondas foram atribuídas a "um efeito específico das microondas" 

(GABRIEL et ai., 1998). Posteriormente os estudos mais detalhados das medidas levaram à 

conclusão que as reações químicas que ocorrem sob as microondas são governadas pelos 

mesmos princípios fundamentais da termodinâmica e da cinética, como nas reações que 

ocorrem sob condições normais (RANER & STRAUSS, 1992; RANER et al., 1993). 

JACOB & CHIA (1995) discutem os resultados conflitantes das interações térmicas e não 

térmicas da radiação microonda com os materiais, relatados na literatura. 

De acordo com GALEMA (1997), parece já haver um consenso que o principal fator para o 

aumento da velocidade das reações é o regime de temperatura diferente, causado pelo 

aquecimento dielétrico das microondas. O efeito térmico pode ser causado, também, por um 

aquecimento inicial mais rápido, ou ainda devido à ocorrência pontual de temperaturas mais 

altas (enquanto a temperatura global da reação permanece mais baixa). Além disto, as 

reações podem transcorrer sob pressões elevadas, quando são usados frascos especiais 

fechados. 



3.2.4 Fundamentos teóricos 

Um material dielétrico contém dipolos permanentes ou induzidos que atuam como um 

capacitor - material que permite o armazenamento de cargas, mas não conduz corrente 

elétrica contínua entre as placas. A polarização do dielétrico surge do deslocamento finito 

de cargas ou da rotação de dipolos em um campo elétrico (GABRIEL et al., 1998). 

No nível molecular, a polarização envolve a distorção da distribuição da nuvem eletrônica 

dentro da molécula ou a rotação dos dipolos moleculares, tendo este último um significado 

particularmente importante no contexto do aquecimento dielétrico pelas microondas. 

Substâncias com valores elevados de momento dipolo permanente apresentam, também, 

constantes dielétricas elevadas, já que a polarização dielétrica depende principalmente da 

capacidade dos dipolos se reordenarem no campo elétrico aplicado (GABRIEL et al., 

1998). 

Uma das fontes de aquecimento dielétrico por microondas é a capacidade de um campo 

elétrico polarizar cargas em um material e a incapacidade desta polarização seguir uma 

rápida reversão de um campo elétrico. 

A polarização total (a-r) é a soma de um número de componentes individuais: 

CtT ~ O * + C t a + Ctd + OCi. 

• oce é a polarização eletrônica que surge do realinhamento dos elétrons em torno dos 

núcleos específicos; 

• ota é a polarização bipolar resultante da orientação dos dipolos permanentes pelo campo 

elétrico; 

• c t a é a polarização atômica resultante do deslocamento relativo dos núcleos devido à 

distribuição desigual das cargas dentro da molécula e 

• oti é a polarização interfacial que ocorre quando há uma formação de cargas nas 
f 

interfaces. 



As escalas de tempo para a polarização e para a despolarização (cte e a 3 ) são muito mais 

rápidas do que as freqüências das microondas, deste modo esses efeitos não contribuem 

para o aquecimento dielétrico (MINGOS & BAGHURST, 1991). 

A permissividade 8 de um material é uma propriedade que descreve a capacidade de 

armazenamento de carga de uma substância, independente das dimensões da amostra. A 

constante dielétrica ou permissividade relativa é uma medida da polarizabilidade 

(capacidade de ser polarizada) de uma molécula ou conjunto de moléculas, por um campo 

elétrico (GALEMA, 1997). Os compostos com valores elevados dos momentos dipolo 

permanentes, têm também valores elevados de constantes dielétricas, já que a polarização 

dielétrica depende principalmente da capacidade de reorientação dos dipolos em um campo 

elétrico aplicado (GABRIEL et al., 1998). 

A reorientação dos dipolos e o deslocamento das cargas equivalem a uma corrente elétrica, 

denominada corrente de deslocamento de Maxwell. Para um dielétrico ideal, não há 

defasagem entre a orientação das moléculas e as variações das correntes de deslocamento 

(do campo alternante) estão 90° fora de fase com o campo elétrico oscilante, FIG. 9 

(GABRIEL et al., 1998). 



Campo elétrico 

Deslocamento da 
corrente 

(b) 

Tempo 

FIGURA 9 - Aplicação de um campo elétrico senoidal a um dielétrico líquido ideal (a) e 

defasagem da corrente de deslocamento que é induzida (b). 

FONTE - GABRIEL et al., 1998. p.215. 

Não há aquecimento em um material dielétrico onde as moléculas podem acompanhar as 

mudanças do campo elétrico; não há componente da corrente em fase com o campo 

elétrico, o produto £ x / é igual a zero (FIG. 10 (a)). 

Quando as rotações das moléculas bipolares começam a ficar defasadas no campo elétrico 

oscilante, a resultante ô do deslocamento das fases FIG. 10 (b) possui um componente 

/ x sen 5 em fase com o campo elétrico, ocorrendo o aquecimento no meio, que é chamado 

de perda dielétrica e faz com que a energia seja absorvida do campo elétrico (GABRIEL et 
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FIGURA 10 - Diagramas de fase para (a) um dielétrico ideal, onde a energia é transmitida 

sem perda; (b) há um deslocamento de fase 8 e a corrente adquire um componente i x sen ô 

em fase com a voltagem, havendo uma dissipação de energia. 

FONTE - GABRIEL et al., 1998. p.215. 

Quando se aplica um campo elétrico estático a uma solução contendo moléculas polares, as 

moléculas se alinharão na direção do campo externo aplicado. Ao se retirar o campo, as 

moléculas não retomam imediatamente as orientação aleatórias. O tempo de relaxação é o 

tempo que se leva para atingir o estado aleatório inicial (GABRIEL et al., 1998). 

Nos materiais onde os dipolos giram livremente, como nos líquidos, a freqüência rotacional 

dos dipolos determina a dissipação da energia do campo apücado (RAO et al., 1999). As 

espécies bipolares em geral possuem um tempo de relaxação característico T (RAO et al., 

1999). 
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As constantes dielétricas dos sólidos e dos líquidos dependem acentuadamente da 

freqüência da medida (COLE & COLE, 1941). A constante dielétrica pode ser definida 

através da permissividade complexa, que é dada pela seguinte fórmula 

S * = S ' - / s " , (5) 

onde 8' é a parte real da permissividade relativa (a constante dielétrica) e 8 " é o fator de 

perda que reflete a condutância do material (RAO et al., 1999; GABRIEL et al., 1998). 

A razão S"/s' = tan ô (FIG. 9 (c)) é o fator de dissipação ou tangente de perda. O valor da 

tan õ de um arranjo molecular depende de vários fatores: freqüência das ondas 

eletromagnéticas, temperatura e composição da mistura (GALEMA, 1997). 

A dependência das freqüências de 8' e 8 " e suas magnitudes controlam a extensão na 

qual uma substância é capaz de acoplar com a radiação microondas (GABRIEL et al., 

1998). 

O valor máximo de 8 " ocorre quando 8' atinge a metade do valor ao passar de S s (a 

permissividade em um campo estático) para Soo (permissividade em freqüências muito 

maiores do que x'1 (GABRIEL et al., 1998). A variação dos componentes da constante 

dielétrica em função da freqüência é ilustrada na FIG. 11. 
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FIGURA 11 - Variação dos componentes da constante dielétrica em função da freqüência. 

FONTE - Adaptado de MINGOS & BAGHURST, 1991. p.5. 

O grafico permissividade x freqüência pode ser obtido usando as equações (5) e (6). 

Usando a equação (1) e separando as partes reais e imaginárias, obtemos as equações: 

S ' = Soo + (s s - s») / (1 + w 2 x2), 

s" = (s s - Soo)w x I (1 + w 2 x2). 

(6) 

(7) 

Para um líquido com um único tempo de relaxação, a permissividade complexa pode ser 

expressa pela equação de Debye 

s* = So + (s s - s 0 ) / (1+ íwt) , (8) 

onde w é a freqüência do campo elétrico aplicado (como as microondas), s s e s 0 são 

respectivamente as constantes dielétricas para freqüências muito baixas e muito altas 

(GABRIEL et al., 1998). 

A freqüência angular da radiação eletromagnética w = 27tv e x = 1/wo, onde wo é a 

freqüência angular onde s" é um máximo (GABRIEL et al., 1998). 



O tempo de relaxação da água pura a 20 °C é 9 x -IO12 s, ou seja tem uma freqüência da 

energia de ~ 2,5 GHz. Deste modo a conversão mais eficaz da energia da microonda em 

energia térmica ocorrerá nesta região (GABRIEL et al., 1998). 

3.2.5 Forno de microondas 

O equipamento típico usado no aquecimento de amostras por meio de microondas possui 

como componentes principais o gerador das microondas - magnetron -, o guia de ondas, a 

cavidade de microondas e o misturador das microondas geradas. ERICKSON (1998) 

analisou as especificações e características de 10 novos sistemas de microondas disponíveis 

no mercado, usados na dissolução de amostras, sínteses orgânicas e inorgânicas e outras 

aplicações. A FIG. 12 é um esquema de um forno de microondas moderno. 

FIGURA 12 - Forno de microondas. 

FONTE - NEAS & COLLINS, 1988. p. 19. 

O magnetron é um diodo termoiônico tendo um ânodo e um cátodo aquecidos diretamente. 

Quando o cátodo é aquecido, os elétrons são emitidos e atraídos em direção ao ânodo. O 

ânodo é constituído por üm número par de pequenas cavidades, cada uma atuando como 

um circuito sincronizado. O gap através de cada terminal das cavidades se comporta como 
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um capacitor. O ânodo atua como uma série de circuitos sintonizados para oscilar numa 

freqüência específica ou seus sobretons (MTNGOS & BAGHURST, 1991). 
i 

Um campo magnético muito forte é induzido axialmente através da montagem do ânodo e 

tem o efeito de curvar o percurso dos elétrons assim que eles caminham do cátodo em 

direção ao ânodo. Quando os elétrons defletidos passam pelos gaps da cavidade, eles 

induzem uma pequena carga no circuito sintonizado, resultando na oscilação da cavidade. 

As cavidades alternadas são ligadas por 2 pequenos fios de conexão que asseguram a 

relação de fases correta. Este processo de oscilação continua até que a oscilação atinja uma 

amplitude suficientemente alta, quando ela é überada do ânodo através da antena (MESfGOS 

&BAGFÍURST, 1991). AFIG. 13 ilustra esquematicamente um magnetron. 

FIGURA 13 - Esquema de um magnetron. 

FONTE - MINGOS & BAGHURST, 1991. p.16. 



3.2.6 Processamento de materiais cerâmicos 

O aquecimento por microondas é uma técnica estabelecida na indústria, onde suplementa e 

em alguns casos substitui totalmente os sistemas de aquecimento ou secagem (METAXAS, 

1993). Tem havido um crescente interesse pelo uso da energia das microondas no 

processamento de materiais, que apresenta novas e fascinantes perspectivas (CLARK et 

FOLZ, 1997). SUTTON, 1989 destaca algumas de suas aplicações: 

• tempos menores de processamento, com redução significativa no consumo de energia; 

• obtenção de produtos homogêneos em larga escala; 

• obtenção de produtos aprimorados ou com microestruturas e propriedades únicas; 

• possibilidade de síntese de novos materiais. 

Num processo utilizando a microonda, o calor é gerado internamente, dentro do material e 

não através de fontes externas de aquecimento, como ocorre nos métodos convencionais. 

Como resultado deste aquecimento interno e volumétrico, os gradientes térmicos e os 

fluxos de calor nos materiais processados sob microondas são o reverso daqueles que 

ocorrem nos materiais processados pelo aquecimento convencional, como indicado na FIG. 

14 (SUTTON, 1989). 

i 
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FIGURA 14 - Modelos de aquecimento no forno convencional e no forno de microondas. 

FONTE - SUTTON, 1989. p.376. 

As microondas permitem o aquecimento rápido e uniforme de materiais grandes ou 

pequenos, possibilitando a remoção eficaz dos constituintes voláteis (ligantes, umidade, 

etc.) de sessões finas e a redução da tensão térmica que causa a formação de trincas durante 

o processo de secagem. A absorção de microondas varia com a composição e com a 

estrutura das diferentes fases, possibilitando o aquecimento seletivo. No QUADRO 1, é 

apresentado o resumo das características e vantagens do processamento cerâmico através 

da microonda, conforme proposto por SUTTON (1989). 



QUADRO 1 

Características e vantagens do processamento cerâmico através da microonda. 

Característica Vantagens em relação ao processo 

tradicional de aquecimento 

Acoplamento direto (absorção) de microonda cria 

aquecimento volumétrico 

Perdas dielétricas (e aquecimento) aceleram muito 

rapidamente com o aumento da temperatura acima de 

Tcrit 

potencial para aquecer uniformemente grandes 

seções 

.gradientes térmicos invertidos; superfície mais fria 

do que o interior 

processa materiais â temperaturas mais baixas 

remoção rápida de água, ligantes e gases sem 

ruptura ou trincas 

redução de tensões internas por meio de gradientes 

térmicos mais baixos 

aquecimento em ambiente limpo: controle do ar, 

atmosfera, vácuo ou pressão 

controle da pressão parcial de gases reativos para 

oxidação/redução de certas fases 

melhoria na qualidade, na uniformidade e no 

rendimento dos produtos obtidos 

resposta instantânea às mudanças de potências das 

microondas 

massa térmica baixa: controle preciso e automático 

da temperatura 

capacidade de aquecer materiais "transparentes" 

acima da Tcrit 

processamento muito rápido (2 a 50 vezes mais 

rápido do que o convencional) 

densifica materiais rapidamente com o mínimo de 

crescimento de grãos (sinterização acelerada) 

reduz os custos do processo (tempo, energia e 

trabalho) 

capacidade de aquecer a cerâmica bem acima de 

2000 °C (no ar, vácuo ou atmosferas controladas) 
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Microondas são polarizadas e coerentes; localização 

máxima dos campos elétricos e magnéticos pode ser 

controlada 

capacidade de concentração de alta energia em 

tempos curtos e regiões selecionadas 

otimização da freqüência e dos níveis de potência 

de acordo com o material, tamanho e forma 

potencial para processamento automático,, 

flexibilidade, eficácia e economia de energia 

aquecimento preciso de regiões controladas 

aceleração da sinterização e da difusão devido aos 

altos campos elétricos; densifieação em. 

temperaturas mais baixas 

Acoplamento diferencial por microondas das fases, 

aditivos e constituintes leva ao aquecimento seletivo 

sínteses de novos materiais e microestruturas 

aquecimento de zonas selecionadas 

aumento do acoplamento de materiais 

transparentes à microonda 

uso de materiais de acoplamento fugaz para o pré 

aquecimento de materiais de outro modo 

transparentes 

uso de materiais acoplados com microondas como 

forma ou recipientes para aquecer os materiais 

mais transparentes 

controle superior em relação ao estado de oxidação 

através do aquecimento seletivo de fases e controle 

sobre a pressão parcial do oxigênio 

FONTE - SUTTON, 1989. p.377. 



3.2.7 Aplicações no processamento de cerâmicas * 

ROY, KOMARNENI & YANG (1985) e SUTTON (1989) classificaram as várias 

aplicações potenciais das microondas nas seguintes categorias: (1) controle de processos; 

(2) processamento por plasma; (3) processamento no estado líquido e (4) processamento no 

estado sólido em altas temperaturas. 

3.2.7.1 Controle de processos 

Muitos materiais cerâmicos são transparentes às microondas à temperatura ambiente; deste 

modo elas podem ser usadas para detectar umidade, defeitos, poros, etc que apresentam 

características diferentes de absorção. 

CAMPBELL & SíUVERS (1973) analisaram o uso das microondas em várias etapas no 

controle do processamento cerâmico: medidas de umidade, espessura, falhas e 

descontinuidade, porosidade e inclusões sólidas, medidas de vibração, etc. 

De acordo com os autores, a medida de umidade pode ser efetuada em vários materiais: 

pós, grânulos, sólidos, flocos, líquidos, barbotina, pastas, filamentos, grãos, fibras, filmes e 

folhas, entre outros. 

3.2.7.2 Processamento por plasma 

O plasma gerado através das microondas pode ser usado para a deposição de vapor químico 

(MPCVD) na decomposição de espécies gasosas para a produção de elementos com estado 

eletrônico altamente excitados que se recombinam para formar elementos metaestáveis. 

Diamantes e filmes semelhantes aos diamantes podem ser produzidos através do plasma 

induzido por este processo. 

A sinterização através do plasma induzido por microondas (MPIS) constitui-se em uma 

outra aplicação. 
t 



3.2.7.3 Processamento no estado líquido 

3.2.7.3.1 Soluções 

O calor gerado pelas microondas aumenta a temperatura e a pressão em frascos fechados, 

permitindo a dissolução de cerâmicas, minerais, ligas, etc. para a análise química em poucos 

minutos. Frascos de reação em Teflon®, transparentes às microondas foram projetados e 

podem ser usados em temperaturas de até 250 °C e pressões de até 8,2 MPa. Outra 

vantagem do uso de frascos selados é evitar a perda de elementos voláteis. 

Outros exemplos do processamento de líquidos em materiais cerâmicos através das 

microondas são citados por SUTTON (1989): evaporação de soluções; calcinação de sais 

de urânio e rejeitos radioativos para a formação de vidro e a vitrificação final. Aquecedores 

térmicos em tanques de imersão que podem corroer e contaminar os materiais processados 

foram substituídos por aquecimento com microondas. 

O uso de microondas na moldagem de barbotinas, onde o teor de sólidos é de 60% a 70% 

pode melhorar a uniformidade microestrutural das peças moldadas. 

Experimentos na produção de louça sanitária com o uso de microondas demonstraram que: 

(1) as microondas aceleram o movimento da água no interior da barbotina para a superfície 

do molde, onde acontece a evaporação; (2) os moldes drenados conservam a superfície 

perfeita e podem ser usados imediatamente sem a necessidade de secagem adicional e (3) o 

desenvolvimento da resistência à verde da louça e o processo de secagem foram acelerados 

(SUTTON, 1989). 

3.2.7.4 Processamento no estado solido 

O uso das microondas para o processamento de cerâmicas sólidas é dividido em aplicações 

de baixas temperaturas < 500 °C e altas temperaturas > 500 °C. O uso de temperaturas 

mais elevadas estava associado inicialmente só com trabalhos de pesquisa. Inúmeras 

aplicações comerciais envolvem o uso de baixas temperaturas. 



3.2.7.5 Processamento em baixas temperaturas 

A água absorve fortemente as microondas em 0,915 GHz e 2,45 GHz, sendo aquecida com 

muita eficácia nestas freqüências. Para teores de água acima de 5% a 10% nos sólidos, os 

processos convencionais de aquecimento são mais econômicos, já que a energia das 

microondas é mais cara. A secagem por microondas é particularmente eficaz na remoção de 

baixos teores de água de sessões finas onde o aquecimento volumétrico retira a água do 

interior, a parte mais quente. Uma das primeiras aplicações comerciais do aquecimento por 

microondas foi a cura e secagem de macho de moldes (foundry cores), onde o tempo foi 

reduzido pela metade e em alguns casos até um décimo do requerido pelo aquecimento 

convencional (SUTTON, 1989). 

3.2.7.5.1 Queima de material orgânico 

Os ligantes usados normalmente na moldagem de materiais cerâmicos podem ser removidos 

pelo aquecimento por microondas, quer pelo acoplamento direto (material dielétrico) ou 

pelo calor gerado pela parte cerâmica. Por exemplo os ligantes usados na fabricação de 

isolantes de velas de ignição e pelotas ferroelétricas de zirconato-titanato de chumbo (PZT) 

podem ser retirados durante os estágios iniciais de queima através das microondas 

(SUTTON, 1989). 

O uso das microondas para remover a cera de moldes é um sucesso comercial, 

demonstrando muitas vantagens em relação aos processos convencionais: permite a 

reutilização da cera; usa um décimo da energia do processo empregando a autoclave; 

queima muito pouca cera (processo quase livre de fumaça e nainimiza a contaminação pelo 

PCB) e reduz a quebra dos moldes (SUTTON, 1989). 

3.2.7.6 Processamento em altas temperaturas 

Várias etapas do processamento envolvendo o uso de temperaturas elevadas como a 

calcinação, a queima, a sWerização e a fusão com emprego da microondas são descritos. 



O uso das microondas nas etapas de secagem, calcinação, queima do ligante e sinterização 

foi relatado pela primeira, vez no preparo de materiais ferroelétricos: o PZT e o PLZT. O 

processo mostrou-se de 6 a 12 vezes mais rápido do que a sinterização convencional e além 

disso foi possível obter-se PZT com propriedades microestruturais únicas (SUTTON, 

1989). 

A secagem de peças de refratátío de AI2O3 com aproximadamente 70 kg e 1 m de 

comprimento foi feita com o uso de microondas num processo 50% mais rápido e a um 

custo menor do que o obtido na fabricação usando-se o gás liquefeito de petróleo GLP 

como fonte de aquecimento (SUTTON, 1989). 

A calcinação, sinterização e o recozímento de pelotas supercondutoras de YBaCa07.x 

através de microondas levou a um material com microestrutura mais refinada, menor 

porosidade e uma temperatura de transição de supercondutividade mais alta do que as das 

amostras processadas convencionalmente (SUTTON, 1989). 

De acordo com SUTTON (1989), o aquecimento por microondas aparenta ser um método 

viável para se produzir pó de mulita extremamente fino, difícil de se conseguir através dos 

processos usuais de pulverização. O autor descreve ainda outros materiais investigados em 

experiências de sinterizações com microondas: óxidos de ítrio e zircônio, carbeto de boro, 

óxido misto de titânio e estrôncio, compósitos, óxidos magnéticos como ferritas, etc. 

MINGOS & BAGHÜRST (1991), relatam a síntese de zeólitas usando a radiação das 

microondas, observando algumas diferenças na morfologia das amostras quando são 

comparados os produtos obtidos da forma convencional. 

ZHONG et al. (1994) descrevem a obtençãode monolitos de sílica densos, livres de 

espuma, opticamente transparentes, através do uso da energia das microondas (1600 W), 

que possibilitou altas temperaturas de aquecimento, rápida desidratação e densificação dos 

géis de sílica. 

O processo para a obtenção de compósitos de epóxi-vidro é analisado criteriosamente por 

OUTIFAetal. (1995). 

Os resultados acima descritos mostram a versatilidade e a flexibilidade das microondas em 

aplicações envolvendo materiais no estado sólido. 



3.3 Radiação gama 

3.3.1 Introdução 

A química da radiação trata das alterações químicas e físico-químicas produzidas quando a 

radiação de alta energia é absorvida pela matéria. Neste contexto, alta energia refere-se às 

energias maiores do que as energias de ionização de átomos e moléculas, que se situam em 

geral entre 1,3 x IO"18 J à 2,4 x Í0"18 J (9eV a 15 eV) por átomo ou molécula (WOODS & 

PIKAEV, 1994). 

Os radioisótopos naturais e os artificiais, os aceleradores de partículas e os reatores 

nucleares são as fontes das radiações ionizantes - partículas a, partículas P, raios y, raios X, 

feixe de nêutrons e feixes de partículas carregadas - usadas na química da radiação, pesquisa 

e tecnologia (WOODS & PIKAEV, 1994; MEHNERT, 1995). 

O cobalto 60, emissor y, meia vida 5,27 anos é uma das fontes de radiação ionizante mais 

usadas. O 6 0 Co decai predominantemente pela emissão de uma partícula 3, com energia de 

0,313 MeV dando origem ao 6 0 Ni, que perde energia emitindo 2 fótons y em cascata, com 

energias de 1,173 e 1,333 MeV respectivamente, FIG. 15. 

60 
Ni estável 

FIGURA 15 - Decaimento radioativo do 6 0 Co. 

FONTE - WOODS & PIKAEV, 1994. p.32. 
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3.3.2 Irradiação de materiais 

A absorção de raios y ocorre através de quatro processos diferentes: (1) espalhamento 
i 

coerente (ou espalhamento Bragg ou Rayleigh), o raio y é absorvido e imediatamente 

reemitido do átomo com energia praticamente inalterada, mas numa direção diferente; 

(2) efeito fotoelétrico, o fóton incidente ejeta um elétron (a energia do elétron ejetado 

é igual a diferença entre a energia do fóton e a energia de ligação do elétron); (3) efeito 

Compton - é o efeito provocado por raio y de alta energia que causa a ejeção do 

elétron e a deflexão do raio y com uma energia menor e; (4) produção de par, que 

envolve a absorção de um fóton no campo coulombiano do núcleo produzindo um par 

de elétrons, sendo um positivo e o outro negativo (CHOPPIN & RYDBERG, 1980; 

WOODS & PIKAEV, 1994; ALPEN, 1998). 

A FIG. 16 é um esquema dos processos principais responsáveis pela interação e 

absorção y. 

Formação de par 

FIGURA 16 - Esquema dos processos responsáveis pela interação gama. 

FONTE - CHOPPIN & RYDBERG, 1980. p.282. 



Na química da radiação são estudados os eventos que ocorrem 10" s após a passagem 

da radiação ionizante, produzindo espécies ionizadas e excitadas no material irradiado 

até o momento em que a reação química se completa, em geral entre 10"3 s a 10 3 s 

depois (WOODS & PIKAEV, 1994). 

Os íons e moléculas excitadas podem ser produzidos em pequenos aglomerados, 

separados uns dos outros ao longo dos rastos ou podem ser formados mais próximos 

de modo a coalescerem e formar uma coluna, dentro da qual as moléculas estão 

ionizadas ou excitadas. A distribuição observada é determinada pelo tipo e energia da 

radiação ionizante e está relacionada com a velocidade que a radiação perde energia 

para o meio ambiente - transferência linear de energia - LET (WOODS & PIKAEV, 

1994). 

A FIG. 17 é um esquema da interação entre a radiação ionizante e a matéria 

condensada. 

Efeito Bremsstralung 

A g l o m e r a d o 

FIGURA 17 - Rasto formado pela radiação ionizante na matéria condensada. 

FONTE - CHOPPIN & RYDBERG, 1980. p.317. 



A interação entre a radiação ionizante e a matéria é completada em aproximadamente 

IO"15 s e dá origem a íons e moléculas eletronicamente excitados. A escala aproximada 

de tempo da seqüência de eventos que se sucedem quando da passagem da radiação 
i 

ionizante através da matéria é apresentada na FIG. 18. 

1 0 -18 10-15 1 0 - 1 2 1 0 - 9 -lo-e 10 3 1 1 0 3 1 0 6 1 0 9 segundo 

17 min 11 dias 32 anos 

Deposição de energia 

Processos químicos 

Processos bioquímicos 

Processos biológicos 

FIGURA 18 - Escala aproximada de tempo da seqüência de eventos que se sucedem 

quando da passagem da radiação ionizante através da matéria. 

FONTE - WOODS & PIKAEV, 1994. p.6. 

Algumas observações podem ser feitas sobre estes eventos: 

• Durante a deposição de energia, ocorre a formação de moléculas ionizadas e 

excitadas, localizadas ao longo do rasto; íons e moléculas excitados 

reagem/dissociam formando radicais livres; elétrons solvatados no meio polar. 

• No processo químico, radicais e elétrons solvatados difundem das zonas do rasto e 

reagem com outras moléculas; ocorrem mudanças químicas no substrato; moléculas 

biológicas grandes podem ser danificadas. 

• Durante os processos bioquímicos, pode ocorrer a deterioração de funções 

bioquímicas (dano a enzimas, membranas, etc). 

• Nos processos biológicos ocorre a perda da viabilidade, esterilidade, câncer, danos 

genéticos. 



Os efeitos químicos produzidos pela exposição à radiação ionizante são proporcionais 

à quantidade de energia transferida da radiação para o material absorvedor - dose 

absorvida. 

Nos estudos mais acurados, devem ser consideradas, também, as influências da 

velocidade de absorção da energia e a transferência linear de energia. Nos sistemas 

covalentemente ligados, uma grande parte das moléculas excitadas e ionizadas 

produzidas pela radiação gera radicais livres (WOODS & PIKAEV, 1994). 

3.3.3 Radiólise 

As mudanças químicas no material irradiado são resultantes das reações dos íons, 

moléculas excitadas e radicais livres produzidos pela radiação. A combinação das 

reações destas espécies reativas dá origem a um mecanismo de radiólise, que descreve 

as etapas da reação desde o início da passagem da radiação ionizante até a formação 

dos produtos químicos estáveis finais. 

Um mecanismo genérico da radiólise de um composto orgânico simples, representado 

por MH 2 (H é o hidrogênio) é apresentado na TAB 9. 

Os detalhes do mecanismo variam para cada composto, mas o esboço genérico é 

similar para todos os materiais e é constituído por etapas similares às descritas na 

TAB.9 (WOODS & PIKAEV, 1994). A primeira etapa é a formação de íons e 

moléculas excitadas ao longo do rasto das partículas ionizantes. Os íons e moléculas 

excitadas podem se formar isoladamente, mas de um modo geral estão agrupados em 

aglomerados ou colunas rasto. 

Nas reações (1) a (10), os produtos e reagentes são representados entre colchetes já 

que as reações são muito rápidas e se completarão antes que a difusão expanda os 

aglomerados, dispersando as espécies ativas, o que ocorre a aproximadamente 10"11 s 

após a passagem da partícula ionizante. 

» 



TABELA 9 

Mecanismos genéricos de radiólise. 

Reação Comentários 
j 

Reações que ocorrem dentro de um aglomerado ou rasto colunar 

deposição inicial da energia cria 
(1) MH2 - » [MH 2 , e", MH2 ] aglomerados contendo pares iónicos e 

moléculas excitadas 

(2) [MH2+] ~> [" MfT + H] íon dissociando formando um radical 

(3) fMH 2

+] -> [M* + H 2 ] íon dissociando para dar um produto 
molecular 

(4) [MH 2

+'+ MH2] - > [MH3*+MH *] r e a ç ã o í o n m o l é c u l a 

(5) [MH2* + e"] -> (MH2*] recombinação geminada de íons 

(6) [ e + n M H J ^ I e J 

(7) [MH2*] -> [MH2] dissipação de energia excitada sem que haja 

solvatação de espécies carregadas (elétrons 
e íons positivos) 

reação 

Í8) rMH*l-^rMH* + H*l dissociação de molécula excitada em 
2 J J produtos radicais 

(9) rMH *1 ÍM + H1 dissociação de molécula excitada em 
produtos moleculares 

(10) [MH * + H *] -» [MH2] recombinação de radicais presos 

difusão de radicais, produtos moleculares e 
(11) [MH* + H]->MH* + H possivelmente estados excitados tripletos 

do rasto 

Reações que acontecem após expansão do aglomerado (após ~ 10"10 s) 

(12) MH3

+ + e"soiv->MH2 + H # neutralização iônica 

(13) MH3

+ + e"soiv -> MH *'+ H2 neutralização iônica 

(14) H+MH2 H 2 + MH# abstração do hidrogênio por um radical 

(15) 2MH * -> MH-MH combinação de radicais 

(16) 2MH * -> MH + M desproporcionamento de radical (M é não 
^ 2 . saturado) 

FONTE - WOODS & PIKAEV, 1994. p.154. 
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Nos processos químicos representados pelas equações da TAB. 9, os seguintes dados 

podem ser ressaltados: 

• (2) e (3) íons excitados; 

• (3) e (9) moléculas excitadas; 

• (4) reações ion-molécula; 

• O) perda de energia de espécies excitadas sem que haja dissociação; 

• (5) diminuição da velocidade dos elétrons secundarios leva à transformação de sua 

energia em energia térmica seguida pela recombinação com um íon positivo; 

• (6) diminuição da velocidade dos elétrons secundários leva à transformação de sua 

energia em energia térmica seguida pela recombinação com um íon negativo; 

• (10) reações entre 2 radicais formados próximos, no mesmo aglomerado; 

• (11) nem todo par de íons e radicais sofrerá necessariamente as reações de geminação e 

aquelas que não escaparem do volume do líquido como aglomerados, expandem por 

difusão; 

• (12) a (16) são reações típicas de radicais em sistemas orgânicos. 

Os mecanismos genéricos de radiólise incluem alternativas em várias etapas; os mecanismos 

verdadeiros e as proporções das espécies reativas seguem rotas alternativas dependendo das 

condições de irradiação e da natureza do material que está sendo irradiado. 

As espécies reativas produzidas pela radiação de alta energia são capazes de iniciar diversos 

tipos de reações químicas orgânicas, inorgânicas, organometálicas - incluindo compostos de 

fósforo, silicio e arsénio polimerização e reações em polímeros e coloides, entre outros 

(WOODS & PIKAEV, 1994; CHÁPIRO, 1962; DANNO, 1968; HAÍSSINSKY, 1971). 



3.3.4 Química da radiação de sistemas poliméricos 

As radiações de alta energia podem dar início à polimerização através de radicais livres ou 

íons, dependendo das condições experimentais e dos monômeros envolvidos. Na reação 

através de radicais livres, a etapa inicial não depende da temperatura e as energias de 

ativação são muito menores do que as dos processos químicos convencionais. 

As principais áreas de aplicação da química de irradiação de polímeros são a polimerização 

de monômeros, a formação de ligações cruzadas, a degradação, a cura e a obtenção de 

polímeros enxertados (FIG. 19) MAKÜUCHI (2000). 

Monômero Radiação 

O D Q B D 
Polimerização O O O O O ->aaa-** Pol ímero 

o o o o n 

Ligação 

cruzada — — 

Degradação ^MMMM^̂ B 

Oligômero + Monômero 

— c o n 

Cura + iTTHIPT33! - « w - » -

D D H D 

Polimerização Radicais „ 3 0 

enxertada 

FIGURA 19 - Processos de irradiação de polímeros. 

FONTE-MAKÜUCHI, 2000. p.3. 



Na presença de um solvente, a polimerização é iniciada por radicais formados péla radiólise 

do monômero e do solvente (CHAPIRO, 1979). 

Os polímeros mais simples (I), em termos de estrutura, podem ser considerados 

quimicamente homogêneos e provenientes de um monômero (A). Polímeros formados por 

dois ou mais monômeros diferentes, (A) e (B), sao denominados copolímeros. 

Na FIG.20, as espécies (D) e (IH) representam as estruturas básicas dos copolímeros mais 

simples formados por (A) e (B) e são denominados copolímeros normais ou aleatórios (H) -

quando as unidades monoméricas estão-distribuídas aleatoriamente ao longo da sua cadeia -

e denominados enxertados (IH), resultante da combinação química de duas macromoléculas 

quimicamente diferentes. 

Quando (-A-A-A-) e (-B-B-B-B-) estão ligados a uma das extremidades da cadeia é 

formado um copolímero de enxerto linear ou um copolimero em bloco (IV) (CHAPIRO, 

1962; GARNETT, 1979). 

A parte da estrutura originalmente presente (-A-A-A-) é a espinha dorsal backbone e as 

novas cadeias são chamadas de enxerto (GARNETT, 1979). 

N o copolímero enxertado, a espinha dorsal está ligada às cadeias laterais através de ligações 

covalentes (STANNETT, 1981) 

-A-A-A-A-A-A- -A-B-A-B-A-B-A- -A-A-A-A-A-A- -A-A-A-A-B-B-B 

I 
(I) (II) B-B-B-B- (IV) 

m 

(-B-B-B-) referido como enxerto. 

FIGURA 20 - Estruturas poliméricas simples. 

FONTE - GARNETT, 1979. p.79. 



Os vários processos que podem ocorrer em um monômero irradiado em função da dose 

estão representados esquematicamente naFIG. 21. 

i 

FIGURA 21 - Vários processos que ocorrem em um monômero irradiado em função da 

dose. 

FONTE - CHAPIRO, 1979. p.108. 

De acordo com STANNETT (1981), as duas técnicas gerais mais importantes usadas na 

obtenção de copolímeros enxertados são: 

(1) combinação de duas cadeias poliméricas diferentes através de reações químicas de 

entrelaçamento (crosslinking), que usa métodos químicos convencionais 

polímero A + polímero B -> A-B, polímero enxertado; 



(2) criação de sítios ativos na espinha dorsal polimérica capazes de reagir com monômeros 

ou misturas de diferentes tipos de monômeros dando origem à cadeia ramificada: 

polímero A - » polímero A* 

polímero A* + M B - » A-B copolímero enxertado. 

(A* é um radical ou íon polimérico). 

A segunda técnica tem sido particularmente'bem sucedida usando processo químicos 

convencionais e a radiação ionizante para ativar o polímero A. 

A copolimerização enxertada pelo processo convencional de ativação da reação tem sido 

usada por muitos anos. Um dos problemas do método, em alguns casos, é a necessidade do 

controle acurado da temperatura no início da reação, pois isto se torna crítico no controle 

do grau de copolimerização influindo, também, na formação de homopolímeros (polímeros 

que apresentam um só tipo de monômero na estrutura) (GARNETT, 1979). 

Neste aspecto, o início da reação de copolimerização enxertada por meio da radiação 

ionizante é única, desde que a interação da radiação ionizante com a matéria produz íons e 

radicais por processos que são virtualmente independentes da temperatura e da estrutura 

molecular. Deste modo, teoricamente, qualquer sistema polimérico quando exposto à 

radiação ionizante poderia ser ativado uniformemente para a copolimerização em um grau 

que não é conseguido pelos métodos químicos convencionais de ativação química 

(GARNETT, 1979). 

CHAPIRO (1962) descreve uma excelente revisão geral dos três processos - enxerto direto 

ou mútuo, pré-irradiação e uso de peróxidos - usados na síntese de copolímeros enxertados, 

através da radiação ionizante. 
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3.3.5 Hidrogéis 

ISío início da década de 50, os pioneiros da química da radiação de polímeros, iniciaram 

experimentos com polímeros hidrofílicos. Entretanto os hidrogéis (reticulados poliméricos 

hidrofílicos que podem absorver água até milhares de vezes o seu peso seco) foram 

analisados apenas do ponto de vista de fenômenos associados com os mecanismos de 

reação, topologia dos reticulados e relações entre os parâmetros da irradiação dos 

processos (ROSIAK et ai. 1995a). 

O interesse na aplicação da radiação para obter hidrogéis para fins biomédicos surgiu após 

os trabalhos pioneiros de pesquisadores americanos e japoneses no final da década de 60 

(ROSIAK et al. 1995a). 

A imobilização de espécies biologicamente ativas em matrizes de hidrogel, seu uso como 

sistema para liberação controlada de drogas e enzimas, bem como modificações de 

superfícies de materiais para o aumento da compatibilidade biológica e a capacidade de se 

ligar a antigenos e anticorpos, tem sido objeto de intensa pesquisa (ROSIAK et al. 1995a). 

Avanços recentes na fabricação e aplicações de hidrogéis são relatados por ROSIAK (1997) 

e ROSIAK et al. (1995b). 



3.4 Efeito do campo magnético nas reações químicas 

3.4.1 Introdução 

As maneiras pelas quais os campos magnéticos podem afetar as reações químicas têm sido 

objeto de pesquisas há .longo tempo, mas s6.no final da década de 1960, com a abordagem 

teórica dada pela interpretação da polarização magnética quimicamente induzida é que foi 

feito um progresso significativo (ATKINS & LAMBERT, 1976). 

ATKINS & LAMBERT (1976) descrevem vários exemplos do efeito dos campos 

magnéticos em reações químicas, com os efeitos variando desde a fluorescência até a 

variação na concentração dos produtos. 

STEINER & ULRICH (1989) relatam as pesquisas desenvolvidas sobre os efeitos dos 

campos magnéticos na cinética das reações químicas - magneto cinética - e tópicos 

correlatos. Alguns dos itens abordados são: influência do campo magnético na velocidade 

das reações químicas, cujos estudos iniciais datam de 1927, magnetismo e catálise (1946), 

influência do campo magnético em sólidos orgânicos (1973), luminescência eletroquímica 

(1976), influência do campo magnético nas reações em solução (1977), influência do 

campo magnético em cristais orgânicos moleculares (1978), efeito do campo magnético 

nas reações com radicais em soluções (1979 e 1982), efeitos do campo magnético em 

reações fotoquímicas em solução (1983), efeito do campo magnético nas reações orgânicas 

(1984) e efeitos biofísicos do campo magnético (1986). 

O mecanismo de par radical que constitui o cerne destes fenômenos tornou-se uma 

ferramenta fundamental para a verificação sistemática dos efeitos do campo magnético -

MFE - na cinética e no rendimento químico das reações (STEINER & ULRICH, 1989). 

Os argumentos teóricos iniciais em favor dos efeitos do campo magnético nas reações 

químicas eram baseados na termodinâmica e sugeriam que transformações químicas 

deveriam ser aceleradas por um campo magnético se fossem levadas de estados 

diamagnéticos para estados paramagnéticos e reciprocamente. 

Uma estimativa quantitativa das contribuições magnéticas para o cálculo de ÁG, a energia 
i 

livre de Gibbs mostra entretanto que não se deve esperar nenhum efeito acentuado do 

campo magnético nas reações químicas. 

http://s6.no


A contribuição magnética ÁGm para a entaípia livre da reação em um campo magnético de 

força B 0 no vácuo é ÁG m = -(1/2)ÀXMBO2, onde %u é a mudança da suscetibilidade 

magnética durante a reação de um mol de reagente e Bo é a indução magnética. 

Supondo um valor elevado de IO"2 cm 3 . mol*1, que corresponderia à produção ou consumo 

de ~ 5 UB . mol"1, (UB ~ magneton de Bohr) obtém-se em um campo de 1 tesla 

(10 000 gauss) um valor de ~ 0,05 J. mol"1. À temperatura ambiente, isto corresponde a 

uma variação na mudança da constante de equilíbrio de um fator de 10*5, significando que 

ainda em campos magnéticos muito altos, os efeitos no equilíbrio químico devem ser 

difíceis de se detectar (STEINER & ULRICH, 1989). 

De acordo com esta abordagem termodinâmica, até uma substância paramagnética 

necessitaria de campos magnéticos com valores muito elevados - aparentemente 

inatingíveis - para que houvesse um efeito químico perceptível nas suas reações sob este 

campo (ATKINS, 1976). 

Nas experiências e nos estudos teóricos, deve-se observar a influência do campo no 

esquema dinâmico global e fazer a distinção entre cinética e equilíbrio. Em alguns 

sistemas, aparentemente em equilíbrio, pode-se desenvolver uma situação inteiramente 

peculiar onde o campo magnético tenha uma profunda influência. 

Os trabalhos mais recentes sobre os efeitos do campo magnético, fazem uso das condições 

cinéticas e pseudoestacionárias peculiares, concentrando-se em sistemas onde o campo 

magnético abre, aumenta ou inibe os canais de reação. Efeitos como estes têm sido 

observados provocando alterações no rendimento e nas velocidades das reações em até 

30% e algumas vezes ainda maior. Longe de ser completamente inexpressivos, os efeitos 

magnéticos de um campo magnético de poucos tesla podem influenciar as reações 

dramaticamente (ATKINS, 1976). 

Recentemente TIMMEL et al. (1998) e TILL et al. (1998) relataram os efeitos de campos 

magnéticos fracos nas reações de recombinação que tinham radicais livres como espécies 

intermediárias. De acordo com o mecanismo de par radical, um modelo teórico e 

experimentalmente bem estabelecido (TIMMEL et al. 1998), os produtos das reações 

radical-radical podem ser alterados substancialmente por um campo magnético aplicado se 

o spin do elétron desemparelhado em cada radical interagir com o campo magnético de 

uma maneira tão forte como interage com os núcleos magnéticos na vizinhança. Mudanças 



nos rendimentos dos produtos de 10% ou mais, em reações que ocorrem em campos 

magnéticos de 0,01 T a 10 T são bem documentadas (T1MMEL et al. 1998). 

3.4.2 Mecanismo básico 

O mecanismo básico dos efeitos provocados em uma reação química exposta ao campo 

magnético pode ser ilustrado pelo processo que ocorre quando uma molécula sofre uma 

homólise, produzindo um par de radicais dupleto; variações deste mecanismo são também 

responsáveis por outros processos (ATKINS, 1976). 

O estado inicial do spin numa molécula é um simpleto (spins emparelhados). Na ausência 

de um campo magnético, a homólise deixa os dois vetores spin separados com a mesma 

orientação relativa, FIG. 22. 

/ 
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FIGURA 22 - Estado inicial da molécula (1) é um simpleto (spins emparelhados); (2) 

homólise quebra a ligação mas deixa o momento angular total do spin zero. 

FONTE - ATKINS, 1976. p.215. 

Efeitos magnéticos deveriam ser esperados nas reações de clivagem homolítica para 

produzir pares de radicais, já que estas reações geram momentos magnéticos eletrônicos 

que interagem fortemente entre si, com os momentos magnéticos dos núcleos e com os 

campos magnéticos do laboratório (TURRO & WEED, 1983). 

O par de radicais pode ser classificado, imediatamente após a sua formação, como um 

simpleto ou um tripletd. O simpleto e os três níveis do tripleto podem ser descritos de 

acordo comum modelo vetorial, FIG. 23 (TURRO & WEED, 1983). 
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Estado(s) tripleto —•» Estado simpleto 

Hz T + T- T 0 S 

FIGURA 23 - Representação vetorial dos sub-níveis magnéticos tripleto e simpleto de um 

par de radicais. 

Nota: a = spin "para cima" e (3 - spin "para baixo"; - a refere-se à precessão totalmente 

fora de fase do spin "para cima" relativo ao spin associado P, "para baixo". 

FONTE - TURRO & WEED, 1983. p.185. 

Na presença de um campo magnético^ os spins fazem a precessão na direção do campo, 

com a velocidade determinada pela força do campo (ATKINS, 1976). Quando o campo é 

idêntico nos dois spins separados, as velocidades de precessão são idênticas e a fase 

simpleto é preservada. Quando os campos são'diferentes, as freqüências das precessões são 

diferentes e os spins perdem a fase inicial simpleto, assumindo a fase tripleto, com os pares 

de radicais se alterando nos estados tripleto e simpleto (ATKINS, 1976). 

Os radicais produzidos na homólise se separam, havendo uma grande possibilidade da 

recombinação ocorrer antes desta dispersão. A recombinação geminada pode ocorrer em 

um reencontro, mas isto só é possível se os spins estiverem no estado simpleto. No estado 

tripleto os radicais não se recombinam, mas seus componentes se separam e reagem com 

outras espécies. 



Este é o ponto crucial dos efeitos do campo magnético: quando a velocidade da mudança 

de fase simpleto -o- tripleto depende da força do campo aplicado, a proporção das 

espécies na célula (cage) e das que se dispersam será afetada porque a extensão do caracter 

tripleto do par radical será modificada pela ação do campo (ATKINS, 1976). 

De acordo com ATKINS (1976), os papéis do campo magnético podem assim ser 

compreendidos: influência na transformação simpleto o tripleto; influência no processo 

de indução das interações hiperfinas nucleares e influência na proporção dos produtos 

formados e que ficam retidos na célula e os que escapam. 

A FIG. 24 ilustra esquematicamente a descrição do efeito cage em uma solução 

homogênea. 
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FIGURA 24 - Representação esquemática do efeito cage em uma solução homogênea. 

Após a formação par radical, é estabelecida uma competição entre os radicais livres 

scavengearable e o retorno do par à célula do solvente. 

FONTE - TURRO & WEED, 1983. p.1862. 



3.4.3 Aplicações 

i 

Uma extensa revisão dos efeitos do campo magnético na cinética das reações químicas e 

fenômenos correlatos é feita, por STEINER Sc ULRICH (1989). Além da descrição dos 

princípios mecanísticos gerais, dos métodos experimentais e estudos teóricos, diversas 

aplicações em soluções líquidas, sólidos e gases, soluções micelares, sistemas biológicos, 

entre outras. 

MILLER & EPSTEIN (1994) efetuaram uma ampla revisão dos materiais magnéticos 

orgânicos e organometálicos, descrevendo o comportamento magnético típico de materiais 

moleculares. 

São discutidos três modelos diferentes que permitem projetar e fabricar materiais 

moleculares com propriedades magnéticas: 

• acoplamento intramolecular de spin através dos orbitais ortogonais na mesma região de 

uma molécula/íon; 

• acoplamento de intermolecular de spins através da "interação confíguracional" e 

• interações dipolo-dipolo. 

FIGUERAS ROCA (1967) fez uma revisão de várias experiências sobre a influência do 

campo magnético na reatividade química - efeito do campo na escala molecular; 

polimerizações em um. campo magnético; influência de um campo exterior sobre uma 

reação heterogênea; propriedades magnéticas e catalíticas de um sólido. 

GUPTA & HAMMOND (1972) descrevem a efeito do campo magnético no estudo da 

fotoquímica de isómeros geométricos, relatando que as razões do equilíbrio trans/cis 

variam de 0,61 a 0,67 em um campo magnético de 0,9 T, que corresponderia a uma 

alteração na energia livre de Gibbs de 0,2 kJ . mol"1. 

O campo magnético atua sobre a transição simpleto <-» tripleto: assim que o estado 

intermediário se desloca para o simpleto, ele é desativado. Se os isómeros eis e trans 

formam estados intermediários diferentes, suas velocidades de desativação serão diferentes 

e se refletirão no valor da constante de equilíbrio cis/trans. 



TURRO & WEED (1983) descrevem a influência de um campo magnético aplicado a 

sistemas micelares para as reações de pares geminados radicais e BARETZ & TURRO 

(1983) ampliam os estudos indicando que os efeitos do campo magnético nas 

recombinações de par radicais não se aplicam somente à soluções micelares, mas também a 

silicatos porosos, géis de sílica e vidros porosos. 

JOHSON & MERR1EFIELD (1972) estudaram o efeito do campo magnético externo em 

sistemas do estado sólido - cristais de antraceno e RAGSDALE et al. (1998) descrevem o 

efeito de campos magnéticos não uniformes em processos eletroquímicos. 

Além dos efeitos microscópicos na dinâmica dos elétrons e núcleos através dos seus 

momentos magnéticos que dão origem à ressonância magnética, às propriedades 

magnéticas dos sólidos e aos efeitos do campo magnético nas reações químicas, existem os 

efeitos provenientes da força magnética atuando nos materiais devido as suas propriedades 

magnéticas macroscópicas (WADA et al. 1999). 

Pesquisadores do Laboratório Magnético Tsukuba do Instituto Nacional para Pesquisa de 

Metais, Japão desenvolvem e operam magnetos avançados (supercondutores, resistivos, 

híbridos e de campo pulsado), com campos variando de 10 T a 50 T em programas de 

pesquisa de processamento de materiais (WADA et al. 1999). Nesse Laboratório, é 

estudado o controle das microestruturas dos materiais através dos efeitos de campos 

magnéticos intensos nas transformações de fase e em outras propriedades de ligas (WADA 

et al. 1999). 

WADA et al. (1999) relatam os resultados de experimentos efetuados em colaboração com 

o Instituto Nacional de Biociência e Tecnologia Humana do Japão, onde observaram que 

cristais de proteína são formados alinhando-se com a direção do campo magnético aplicado 

e que o número de cristais formados parecia ser afetado pela presença da força magnética. 

Um novo conceito de cromatografia magnética - caracterizado pela separação magnética e 

cromatografia de fase única é descrito por WADA et al. (1999). Aplicando-se campos 

magnéticos de alta intensidade a um processo de fluxo fracionado, obtém-se uma 

distribuição das partículas que são analisadas por um método óptico. Materiais 

quimicamente similares, mas magneticamente diferentes como os elementos lantanídeos e 

os actinídeos podem 'ser separados usando este novo sistema (WADA et al. 1999). 



3.5 Fotoquímica 
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3.5.1 Introdução 

Os estudos sistemáticos da conexão entre a absorção da luz pela matéria e as suas 

conseqüências químicas e físicas datam do início do século XIX, quando se demonstrou que 

a exposição da matéria à luz solar levava a uma gama rica de transformações, que agora são 

denominadas reações fotoquímicas (RAMAMURTHY & TURRO, 1993). 

ROTH (1989) reporta o início da fotoquímica orgânica aos primórdios do século XVHI, 

descrevendo uma variedade de reações fotoquímicas que foram observadas - algumas por 

chance, outras provenientes de estudos cuidadosamente planejados - que levaram em última 

análise a uma pesquisa sistemática que estabeleceu a fotoquímica como uma área pujante da 

química. 

Os estudos teóricos e experimentais das transferências de energia e transições tripleto-

tripleto estabeleceram uma base científica sólida para o surgimento da moderna fotoquímica 

molecular na década de 60 (RAMAMURTHY & TURRO, 1993). 

O desenvolvimento de novas técnicas espectroscópicas - espectroscopia laser, a 

espectroscopia de emissão, a espectroscopia de ressonância de elétrons e técnicas para a 

contagem de um único fóton, além do surgimento de novas teorias - regras de Woodward-

Hoffinan, teoria das transições sem a emissão de radiação, cálculos da mecânica quântica, 

estados excitados intermediários, energias de superfície e processos de transferência de 

elétrons entre outras - ampliaram a relação da fotoquímica com vários campos da química -

orgânica, inorgânica, analítica, biológica e-físico química e a ciência dos materiais 

(RAMAMURTHY & TURRO, 1993). 



3.5.2 Reações fotoquímicas 

Muitas reações de compostos organometálicos podem ser iniciadas pela absorção da luz 

através de um dos seguintes mecanismos: (1) transições entre orbitais de um complexo 

metálico - transições d - d; (2) transições por transferência de carga; transições 

provenientes de uma vibração molecular assimétrica - transição vibrônica (GEOFFROY & 

WRIGHTON, 1979). 

Para as moléculas orgânicas, quatro tipos.de excitação podem ocorrem normalmente: (1) 

transições a - » o** (reações características de alcanos, que não possuem elétrons % nem 

elétrons n - elétron em par solitário, só podendo ser excitados desta maneira); (2) 

transições v - » õ* ; (3) transições TÍ ~ > 7 t * e (4) transições n - » %* (aldeídos, cetonas, 

ésteres carboxílicos, etc. podem também sofrer esta transição além das outras três 

anteriores) MARCH (1992). Detalhes destas transições são apresentados por 

HERZEBERG (1950), ATKINS (1998), MARCH (1992), HENDRICKSON et al. (1970), 

HUHEEY et al. (1993), TURRO et al. (1978). 

3.5.2.1 Clivagem fotolítica 

Quando a energia luminosa absorvida pela molécula é da mesma ordem de grandeza das 

ligações covalentes existentes (~ 150 kJ. mol"1 a ~ 400 kJ. mol"1), a molécula pode olivar

se em duas partes, num processo denominado fotólise. 

De acordo com MARCH (1992), três situações podem levar à clivagem: 

(.1) A absorção de energia pode levar a molécula a um nível vibracional tão elevado (linha 

A, na FIG. 25) que a molécula excitada se parte na primeira vibração (MARCH, 1992). 

(2) Mesmo que a energia do nível vibracional seja mais baixa, situada dentro da curva E 2 

(como por exemplo, em Vi ou V 2 , na FIG. 25), a molécula pode ainda clivar. 

(3) Existem situações onde o estado excitado é inteiramente dissociativo (FIG. 26); não há 

distância onde a atração sobrepuje a repulsão e a ligação se rompe, como por exemplo, 

na molécula H 2 onde a promoção o - » a* sempre leva à clivagem (MARCH 1992). 

http://tipos.de
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FIGURA 25 - Curvas de energia para uma molécula diatómica mostrando dois estados 

possíveis de transição. 

FONTE - MARCH, 1992. p.233. 



O princípio Franck-Condon afirma que a promoção de um elétron a um nível de maior energia 

ocorre muito mais rapidamente do que uma vibração (a promoção eletrônica ocorre em ~ IO"15 

s e a vibração ocorre em ~ IO"12 s). Quando um elétron é elevado subitamente a um nível 

vibracional de maior energia, a distância entre os átomos permanece praticamente inalterada e 

as ligações são comprimidas; esta condição pode ser aliviada com a liberação de energia, que é 

suficiente para que provocar a quebra da ligação (MARCH 1992). 

FIGURA 26 - Promoção a um estado dissociativo resulta na clivagem da ligação. 

FONTE - MARCH, 1992. p.237. 

A clivagem fotolítica pode quebrar a molécula em duas outras moléculas menores ou em dois 

radicais livres. A clivagem em dois íons, embora possível, é um processo pouco comum 

(MARCH, 1992). ' 

Distância internuclear 



3.5.3 Processos físicos que ocorrem em moléculas excitadas 

Vários processos físicos podem ocorrer a uma molécula promovida através da fotoquímica a 

um estado excitado, como ilustrado na TAB. 10. 

TABELA 10 

Processos físicos que ocorrem em moléculas excitadas. 

So + hv - » S i v excitação 

Si v -> Si + calor relaxação vibracional 

Si So + hv fluorescência 

Si -> So + calor conversão interna 

Si -» T r C r u z a m e n t o i n t e r s i s t e m a (intersystem crossing) 

T i v -> T i + calor relaxação v i b r a c i o n a l 

T r - > S o + hv f o s f o r e s c ê n c i a 

Ti -> So + calor C r u z a m e n t o i n t e r s i s t e m a Çmtersystem crossing) 

Si + A(so) —> So + A(si) transferência simpleto-simpleto 

(fotossensibilização) 

Ti + A(so) —> So + A ( t i ) transferência tripleto - tripleto 

(fotossensibilização) 

O sobrescrito v indica o estado vibracional excitado; estados excitados mais altos do que Si ou 

Ti foram omitidos. 

FONTE - MARCH, 1992. p.240. 



O diagrama simplificado de Jablosnski, FIG.27 ilustra as rotas destes processos. 

FIGURA 27 - Diagrama Jablonski modificado mostrando as transições entre os estados 

excitados e o estado fundamental. 

CV = cascata vibracional, Cl = conversão interna; ICS = intersystem crossing; 

hvfosf = fosforescência; hvfiuor = fluorescência. 

FONTE - MARCH, 1992. p.239. 



3.5.4 Processos químicos que ocorrem em moléculas excitadas 

Ainda que as espécies excitadas nos estados eletrônicos simpléto e tripleto possam sofrer 

reações químicas, elas são muito mais comuns para tripletos, que têm em geral tempos de vida 

muito mais longos. Deste modo a fotoquímica é considerada como a química dos estados 

excitados tripleto (MARCH, 1992). 

As espécies excitadas simpleto têm, de um modo geral, um tempo de vida de menos de IO"10 s 

e são submetidos a um dos processos físicos descritos na TAB. 10 antes de participarem, 

eventualmente^ de uma reação química (MARCH, 1992). 

A TAB. 11 mostra as reações fotoquímicas primárias de moléculas excitadas que ocorrem 

normalmente. 

TABELA 11 

Reações fotoquímicas primárias de uma molécula excitada A-B-C 

(A-B-C) ->• A-B. + C clivagem simples em radicais 

(A-B-C) -» E + F decomposição em moléculas 

(A-B-C) -> A-C-B rearranjo intramolecular 

(A-B-C) -> A-B-C fotoisomerização 

(A-B-C) RH > A-B-C-H + R. abstração do átomo de hidrogênio 

(A-B-C) -> (ABC) 2 
fotodimerização 

(A-B-C) —i -> ABC + A* fotossensibilização 

FONTE - MARCH, 1992. p.242. 



GEOFFROY & WRIGHTON (1979) descrevem algumas reações fotoquímicas observadas em 

compostos organometálicos, como ilustrado na TAB. 12. 

TABELA 12 

Reações fotoquímicas observadas em compostos organometálicos 

Classe de reação Exemplo 

Reações unimoleculares 

Dissociação de ligantes - [Cr(CQ)6] — [ C r ( C O ) 5 ] + CO 

Isomerização de ligantes 
[W(CO)5](trans-4-estirilpiridina) — 

[W(CO)5(cis-4-estirilpiridina)] 

Redução elirninativa PrH 2(difos) 2]
+ — [ I r ( d i f o s ) 2 ] + + H 2 

Clivagem da ligação metal-
metal 

Rearranjo 

[R02(CO)io] — ^ 2 f R e ( C O ) 5 ] 

trans-[W(CO)4(PPh3)2] cis-[W(CO)4(PPh3)2] 

Reações bimoleculares 

Transferência de elétrons [ReCl(CO)3(phen)]* + PQ 2 + -» [ReCl(CO)3(phen)]+ + PQ + 

Transferência de prótons 
[Ru(bipy(COO")2(bipy)23* + 2H* -» 

[(bipy)2Ru(bipy(COOH)2] * 

Transferência de enerva |ReCl(CO)3(phen)]* + trans-estibeno -> trans-estibeno* + 

|ReCl(CO)3(phen)] 

Adição de ligante [W(CNR)6]* •+ piridina -» [W(CNR)6(piridina)] -> 

[W(CNR)5(piridina)] + CNR 

FONTE - GEOFFROY & WRIGHTON, 1979. p.26. 



3.5.5 Fotoquímica de compostos de silício 

Em um extenso estudo sobre os polissilamos (análogos dos polímeros orgânicos lineares 

saturados), MDXER & MICHL (1989) abordam tópicos como mecanismos de reação, 

espectroscopia ultravioleta-visível e a fotoquímica destes polímeros. 

Os polissilanos apresentam várias propriedades notáveis. A estrutura básica polimérica 

(backbone) atua como um intenso absorvedor de radiação ultravioleta e a posição do máximo 

de absorção e a absortividade no ponto máximo dependem do comprimento da cadeia 

polimérica (TREFONAS et al. 1985). 

Os polímeros organossilanos são sensíveis à radiação ultravioleta, sendo observadas clivagens 

em polímeros alquil substituídos e processos de foto-reticulação (photo-crosslinking) 

ocorrendo em poliorganossilanos com substituintes insaturados, como grupos arila 

(TREFONAS et al. 1985). 

Os mecanismos da fotólise ainda não foram totalmente elucidados, mas evidências 

experimentais sugerem a existência de pelo menos 2 etapas de quebra na fotólise dos 

polissilanos na presença de um alqueno atuando como trapping agent (WEST & MAXKA, 

1988). 

A FIG. 28 ilustra possíveis reações para a gradação de polímeros polissilanos provocadas pela 

radiação ultravioleta. 
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FIGURA 26 - Reações possíveis para a fotodegradação de polissilanos. 

FONTE - WEST & MAXKA, 1988. p.JLO. 



Os poliorganossilanos possuem aplicações potenciais para aplicações que requeiram 

sensibilidade à luz, como: fotorresiste (na região ÜV próximo e longínquo), precursores para a 

obtenção de cerâmicas (3-SiC, etc. (TREFONAS et ai. 1985). 

A radiação ultravioleta de baixos comprimentos de onda, na região de 200 nm a 250 nm é 

capaz de provocar a clivagem de muitas ligações como O-H, O-R, C-C e OH encontradas nos 

sóis de sílica obtidos a partir de alcóxidos (HUNT & AYERS, 1998). 

HUNT & AYERS (1998) relatam ainda que a radiação ultravioleta aumenta significativamente 

a velocidade da reação e a densificação dos xerogéis obtidos a partir do tetraetilortossilano -

TEOS, um dos alcóxidos precursores mais usados na fabricação de géis de sílica. 



4 PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 Introdução 

No processamento sol-gel, mudanças nas condições experimentais (tipo de precursor, 

temperatura, solvente, concentrações, natureza e concentração do catalisador e a influência 

de fatores externos como pressão, campo gravitacional, ultra-som, etc.) modificam 

drasticamente a estrutura (superfície específica, tamanho e distribuição de poros, densidade, 

etc), afetando as propriedades do sólido obtido (BRINKER & SCHERER, 1990; HENCH 

& WEST, 1990; HENCH & VASCONCELOS, 1990; ZARZYCKI, 1994; LEVY & 

ESQUEVIAS, 1995; KORWIN et al., 1999). Um conhecimento detalhado dos mecanismos 

químicos que permita a previsão e o controle das propriedades do material final, na escala 

nanométrica, é um desafio excitante para os químicos moleculares (CORRIU & 

LECLERCQ, 1996). 

Na síntese de materiais que se auto organizam na presença de interações moleculares (efeitos 

hidrofóbicos e efeitos hidrofílicos, ligações de hidrogênio, interações coulombianas e forças 

de van der Waals), pode ser criada uma ordem na estrutura com escalas de dimensões 

múltiplas (MUTHUKÜMAR et al., 1997; WHITESIDES et al. 1991). 

No projeto estratégico de materiais com escalas de dimensões múltiplas, MUTHUKÜMAR 

et al. (1997) sugerem que "a seleção de uma direção particular de crescimento com um 

campo oblíquo aplicado (tal como um fluxo, campos elétricos ou magnéticos ou a superfície 

substrato) pode produzir estruturas hierárquicas altamente texturizadas ou até 

monocristaF. Além disto, MUTHUKÜMAR et al. (1997) indicam o uso da radiação 

ultravioleta em estruturas poliméricas complexas para fixar permanentemente estruturas 

meta-estáveis, formando ligações cruzadas. Mencionam, também, o uso de campos elétricos 

para processar copolímeros em bloco e para a criação .de géis e reticulados ordenados. 

A primeira etapa deste trabalho constou da síntese e do processamento de materiais em 

condições extremas, onde foram obtidos géis de sílica através do método sol-gel, partindo-se 

de misturas TMOS +H2O em concentrações molares de 1:4 M, 1:8 M, 1:16 M e 1:32 M, nas 

seguintes condições: à temperatura e pressão ambientes (condição padrão), na presença de 

um campo magnético, sob radiação ultravioleta, sob microondas e sob radiação gama. 



Foi estudada a influência da radiação eletromagnética - microondas, ultravioleta e raios y - e 

do campo magnético nos de géis de sílica, através da comparação das estruturas dos 

materiais obtidos nas diferentes condições. 

A FIG. 29 é uma ilustração esquemática do processo de síntese de géis de sílica sob a ação 

de agentes externos. 

Figura 29. Ilustração esquemática do processo de síntese de géis sob a ação do campo 

magnético e da radiação eletromagnética. 

Na segunda etapa, foram fabricados através do método sol-gel dosímetros 

termoluminescentes - TLDs sensíveis aos raios y tendo sido determinados, também, alguns 

parâmetros dosimétricos dos TLDs obtidos. Foram fabricados géis de sílica dopados com 

elementos terras raras, através do método sol-gel e determinadas algumas propriedades 
i 

dielétricas dos materiais cerâmicos obtidos. 
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Freqüência Comprimento de onda Energia do fóton 

(Hz) (m) (J) 

— 1 0 2 2 

1 0 - 1 3 _ 
IO- 1? Raios gama 

— 

4 n 16 
IO" 8 

Raios X 

1 0 - 1 7 Ultravioleta 
1U 

WÊÊ • '— 
IO" 2 

1 0 5 

Infravermelho 

•jq-23 Microondas 

1 0 " 2 9 

1 0 1 0 

1 0 4 

IO" 2 

1 0 5 

Infravermelho 

•jq-23 Microondas 

1 0 " 2 9 

FIGURA 30 - Espectro das radiações eletromagnéticas. 

FONTE - adaptado de ALPEN, 1998. p. 14. 

As ondas eletromagnéticas se estendem sobre uma ampla faixa de comprimentos de onda 

incluindo desde as ondas de rádio com as freqüências mais baixas (energias menores) até os 

raios X e os raios y (FIG. 30). 

i 

4.2 Metodologia 



Na obtenção de uma parte dos géis, neste trabalho, foram usadas energias nas regiões das 

microondas, do ultravioleta e radiação y, variando de ~1,0 x IO"5 até ~1,3 x IO6 eV 

(TAB. 13 e HG. 30). 

TABELA 13 

Energias nas regiões das microondas, do ultravioleta e radiação y 

usadas durante o processamento sol-gel da sílica. 

região do espectro 
eletromagnético 

Fonte energia 
eV 

raios y 

ultravioleta 

microonda 

célula de 6 0 Co 

lâmpada (pico da emissão A. = 360 nm) 

sistema de microondas MDS-2100 

~ 1,3 x 10e 

3,4 

1 ,0x10 ,-5 

* valor nominal 

4.3 Equipamentos e reagentes 

O alcóxido utilizado foi TMOS fornecido pela Aldrich Chemical Company, Inc. - USA, com 

teor de 98%. 

No preparo dos dosímetros termoluminescentes - TLDs foi usado fluoreto de lítio dopado 

com Mg e Ti (pó), TLD-100 powder, LiF:Mg,Ti da Bicron-NE Harshaw - USA. 

A água desmineralizada obtida por meio de um Sistema Millipore Q UVZPlus, apresentou 

uma condutividade típica de ~ 0,05 u:S . cm"1 a 298 K. 

Foram empregados no preparo das soluções, nas etapas iniciais do processo sol-gel cubetas 

de poliestireno, cubetas de polimetilmetacrilato e cubetas de vidro com percurso óptico de 

lOmm e volume de 3 ml. 
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Frascos para a mistura das soluções com um sistema especial de agitação (patente pendente), 

foram também usados na célula gama, no sistema de microondas e no campo magnético. 
i 

Além dos equipamentos e materiais descritos anteriormente por FERREIRA (1996), foram 

utilizados os seguintes itens: 

• sistema de agitação múltipla Horizon da Brinkmann; 

• sistema de "digestão por microondas" MDS 2100 da CEM; 

• espectrofotômetro ultravioleta, visível e infravermelho próximo U-3501 da Hitachi; 

• sistema de leitura de dosímetros termoluininescentes Harshaw 4500 TLD Reader; 

• analisador de impedância HP 4192A; 

• espectrofotômetro FTIR da Perkin-Elmer, modelo Paragon. 

4.4 Procedimentos específicos para a obtenção dos géis de sílica 

4.4.1 Obtenção de géis de sílica pelo método sol-gel padrão 

O procedimento padrão para a fabricação de géis de sílica através do método sol-gel partindo 

de mistura TMOS + H 2 0 com concentrações molares de 1:4 M, 1:8 M, 1:16 M e 1:32 M, à 

temperatura e pressão ambientes é esquematizado na FIG. 31. 

Foi usada com algumas variações a metodologia padrão descrita por FERREIRA (1996). 

As etapas das reações que transcorreram sob a influência dos agentes externos (radiações 

eletromagnéticas e campo magnético) estão apresentadas em destaque nas FIG. 32-33, 36-

37. 
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MISTURA 

TMOS + HjO 

HOMOGENEIZAÇÃO 

VAZAMENTO 

G ELAÇÃO 

ENVELHECIMENTO 

TRATAMENTO 
TÉRMICO 

FIGURA 31 - Procedimento padrão para a obtenção de géis de sílica. 

4.4.2 Obtenção de géis de sílica na presença da radiação gama 

Dois procedimentos experimentais foram adotados na obtenção dos géis de sílica sob 

radiação y, pois se pretendia verificar a influência da radiação ionizante em duas etapas 

distintas do processo sol-gel. 

No primeiro experimento - tipo I -, o frasco da reação era exposto aos raios y 

aproximadamente 15 s após a adição dos reagentes (TMOS e H2O). Nesta fase inicial do 

processo é provável que ainda estivessem ocorrendo as etapas de hidrólise e condensação 

(BRINKER & SCHERER, 1990); a mistura ainda se constituía num sistema heterogêneo, 

com pelo menos duas fases distintas. O frasco da reação foi deixado na célula gama até a 

polimerização da mistura. 

N o segundo experimento - tipo II -, o frasco da reação é levado à célula gama, com os raios 

y incidindo sob uma mistura TMOS + FfeO já totalmente homogênea (visualmente), 
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permanecendo sob a ação dos raios y até a polimerização da mistura. As condições das 

irradiações estão resumidas na TAB.14. 

i 

TABELA 14 

CONDIÇÕES DE IRRADIAÇÃO 

Experimentos tipo I 

Razão molar 

T M O S + H 2 0 
Tempo de agitação Tempo de irradiação 

(min) (min) 
Dose 
(Gy) 

1+4 120 320 190 

1+8 100 330 200 

1+16 100 310 180 

1+32 50 310 180 

Experimentos tipo H 

Razão molar 
TMOS + H2O 

Tempo de irradiação 
(min) 

Dose 

(Gy) 

1+4 230 130 

1+8 180. 100 

1+16 300 
* 

170 

1+32 270 150 
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MISTURA 

HOMOGENEIZAÇÃO 

GELAÇÃO 

ENVELHECIMENTO 

TRATAMENTO 

TÉRMICO 

n 

FIGURA 32 - Esquema do procedimento 

ENVELHECIMENTO 

TRATAMENTO 
TÉRMICO 

TRATAMENTO 
TÉRMICO 

I 

a obtenção de géis de sílica sob radiação y. 

4.4.3 Obtenção de géis de sílica na presença de microondas 

Foi desenvolvida uma metodologia especial para a fabricação de géis de sílica sob a ação de 

microondas usando o "sistema de digestão por microondas" modelo MDS-2100 da CEM 

Corp., USA. 

Observou-se logo nos primeiros experimentos que a mistura TMOS + H 2 0 ao ser submetida 

às microondas formava, em poucos minutos, um sólido heterogêneo. Constatou-se a 

A FIG. 32 é um esquema da obtenção dos géis de sílica sob a ação dos raios y. 



necessidade de se efetuar a reação sob agitação, tão logo os reagentes fossem expostos à 

ação das microondas, de modo a se obter uma mistura homogênea. 
i 

O projeto e a confecção de um agitador especial (patente pendente) que operasse na 

presença das microondas possibilitou a obtenção de soluções líquidas e / ou géis de sílica 

homogêneos. 

Os procedimentos usados na fabricação dos géis de sílica sob microondas, partindo de 

mistura TMOS + H 2 0 com concentrações molares de 1:4 M, 1:8 M, 1:16 M e 1:32 M, estão 

esquematizados na FIG. 33. 

TRATAMENTO 
TÉRMICO 

n 

FIGURA 33 - Esquema do procedimento para a obtenção de géis de sílica sob radiação 
microondas. 



A mistura IMOS + H2O, num volume total de 4 ml; é colocada em um frasco de EFA com 

um sistema de agitação especial e levada em seguida ao sistema de digestão por microondas 

MDS-2100. 

Nos experimentos I, a amostra permanece sob a ação das microondas somente até a etapa de 

homogeneização. O frasco de reação é retirado do sistema de microondas e o vazamento e as 

etapas posteriores transcorrem conforme o procedimento padrão para a obtenção dos géis de 

sílica. 

Nos experimentos do tipo H, todas as etapas do processamento sol-gel são efetuadas sob as 

microondas (FIG. 33). 

Os parâmetros do sistema de digestão por microondas MDS-2100 usado na obtenção dos 

géis de sílica estão mostrados na TAB. 15. 

t 
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TABELA 15 

Parâmetros do sistema MDS-2100 usado na obtenção de géis dé sílica sob a atuação das 

microondas durante todo o processamento sol-gel 

Etapa do processamento sol-gel / Parâmetros da reação sob microondas 

Reação (mistura sob agitação) ( 1 ) Gelação ( 1 ) Secagem ( 2 ) 

Estágio # 1 2 3 4 5 

Potência ( 3 ) 20% 20% 20% 60% 60% 

p (4) 200 200 200 - -

TempcTde 1:00 1:00 10 10 10 
aquecimento (min) (min) 00 (s) (s) 

*• 

Tempo no 30 30 1:30 10:00 30:00 
patamar (s) (s) (min) (min) (min) 

Temperatura(5) 85 °C 95 °C 95 °C 95 °C 95 °C 

Esta etapa reação ocorre em um sistema fechado. 

Esta etapa da reação ocorre em um sistema aberto. 

Porcentagem da potência máxima de ~1000 W. 

Pmax pressão (sistema de segurança) em libras por polegada quadrada. 

1 Valor nominal. 
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Um gráfico típico temperatura x tempo de um processamento sol-gel da reação TMOS + 

H 2 0 sob a ação das microondas é mostrado na FIG. 34. 

2 

l i 
a 
s 
12 

150-

100 — 

5 0 -

Pressão interna no frasco da reação (psi) 

r*1— i " t — » < u u . v t . . r t n r . — 

- r 
32 

T 
48 

TEMPO 
(min) 

FIGURA 34 - Gráfico típico temperatura x tempo de um processamento sol-gel da reação 

TMOS + H 2 0 sob a ação das microondas. As linhas verticais delimitam as etapas da reação 

no MDS-2100. 

4.4.4 Obtenção de géis de sílica na presença de ultravioleta 

Para a fabricação de géis de sílica na presença de luz ultravioleta, foi montado um sistema 

com 2 lâmpadas ultravioleta sob um agitador magnético múltiplo, FIG. 35. Para minimizar o 

aquecimento provocado pela radiação infravermelho (também emitida pelas lâmpadas 

ultravioleta), foi usado um sistema de refrigeração, que mantinha a temperatura estável 

durante a reação (a variação média da temperatura durante o processo foi de 

aproximadamente 2 °C). 



FIGURA 35 - Montagem do sistema de luz ultravioleta usado na obtenção de géis de sílica. 

Os procedimentos usados para a fabricação de géis de sílica sob ultravioleta, partindo de 

mistura TMOS + H2O com concentrações molares de 1:4 M, 1:8 M, 1:16 M e 1:32 M estão 

esquematizados na FIG. 36. Nos experimentos tipo I a mistura permaneceu sob a radiação 

ultravioleta somente até a homogeneização da mistura e nos experimentos II a mistura 

permaneceu sob a radiação ultravioleta até a polimerização. 
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FIGURA 36 - Esquema do procedimento para a obtenção de géis de sílica sob radiação 
ultravioleta. 



4.4.5 Obtenção de géis de sílica na presença de campo magnético 

i 

Dois experimentos foram usados na fabricação dos géis de sílica na presença de um campo 

magnético permanente de 0,45 T. Nos experimentos do tipo I, as misturas TMOS + H 2 0 

com concentrações molares de 1:4 M, 1:8 M, 1:16 M e 1:32 M, já homogêneas, eram 

vazadas em frascos de plástico, levadas ao campo magnético, onde permaneciam até a etapa 

de gelação, quando eram retiradas do campo magnético. 

Nos experimentos II, a mistura TMOS + H 2 0 era feita em um frasco especial de Teflon® e 

levada ao campo magnético ~ 15 s após a adição dos reagentes, permanecendo sob a ação do 

campo magnético, com agitação mecânica, até a polimerização (etapa de gelação). As 

diversas etapas dos experimentos estão esquematizadas na FIG. 37. 

MISTURA 

HOMOGENEIZAÇÃO 

VAZAMENTO 

GEL/ iÇÃO 

MIST URA 

i 

• 
HOMOGENEIZAÇÃO i 

VAZAMENTO 

GEL/ 
iÇÂo 1 

ENVELHECIMENTO ENVELHECIMENTO 

TRATAMENTO 
TÉRMICO 

TRATAMENTO 
TÉRMICO 

I II 

FIGURA 37 - Esquema do procedimento para a obtenção de géis de sílica sob a ação do 

campo magnético. 



4.5 Tratamento térmico 

4.5.1 Tratamento térmico sob microondas 

No aquecimento por microondas, os sólidos se comportam tipicamente (FIG. 38) como um 

material isolante, que absorve pouco a radiação microonda como a sílica, apresentando uma 

evolução no aquecimento muito lenta ou como um forte absorvedor de microonda como o 

NiO, que é um semicondutor à temperatura ambiente, possui uma alta perda dielétrica 

levando a um aquecimento rápido. Entre os dois extremos está o Cr2C>3 que aquece pouco à 

temperatura ambiente, mas pode ser aquecido a temperaturas muito elevadas pelas 

microondas devido ao aumento na perda dielétrica com a temperatura (MINGOS & 

BAGHURST, 1992). 

TEMPO 
(min) 

FIGURA 38 - Aquecimento por microondas da sílica, do óxido de cromo (IH) e do óxido de 

níquel (H). . 

FONTE - MINGOS &.BAGHURST, 1992. p.126. 



94 

Na secagem dos géis sob microondas, foram usados tratamentos térmicos variados, 

conforme os seguintes procedimentos: 

Procedimento I 

Nas misturas IMOS + EfeO expostas à ação das microondas durante todo o processo, ver o 

fluxograma na FIG. 31, Tf, os géis ainda úmidos (estágio 3 na TAB. 15) estiveram 

submetidos, na etapa de secagem (estágios 4 e 5 na TAB. 15) a um patamar de -95 °C 

durante aproximadamente 40 minutos, resultando na obtenção de amostras sólidas muito 

fragmentadas. 

Procedimento H 

Os géis obtidos pelo processo sol-gel usual, após secagem à temperatura ambiente foram 

colocados em frascos de PFA (resina fluoroalcóxida), próprios para uso no MDS-2100 e 

submetidos à ação das microondas, atingindo um patamar de 50 °C que era mantido durante 

30 minutos, FIG. 39. 

100 

50 

0 

o 11 32 

TEMPO 
(min) 

FIGURA 39 - Aquecimento de gel de sílica por microondas, patamar de 50 °C. 
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Procedimento Tfl 

Géis obtidos pelo processo sol-gel usual, após secagem à temperatura ambiente foram 

colocados em frascos de PFA, sem tampa, próprios para uso no MDS-2100 e submetidos à 

ação das microondas, atingindo um patamar de - 8 0 °C. O tempo total de aquecimento foi de 

aproximadamente 40 minutos FIG.4Q. 

150 -

FIGURA 40 - Aquecimento de-gel de sílica por microondas, patamar -80 ? C. 



4.5.2 Tratamento térmico processo usual - forno mufla 

Após o envelhecimento, os géis eram colocados em cadinhos; de quartzo e levados a um 

forno mufla dotado de controle programável de temperatura. 

No tratamento térmico Tipo I, os géis foram aquecidos numa taxa de aquecimento de 

6 °C . h"1, levados a um patamar de 700 °C, onde permaneceram durante 120 min. 

Nos tratamentos térmicos Tipo II e Tipo DT, os géis produzidos no processo sol-gel 

convencional foram aquecidos no forno mufla a taxas de aquecimento similares às obtidas no 

tratamento térmico por microondas, quando se atingiram respectivamente patamares de 

50 °C durante 30 min (FIG. 39) e curvas de aquecimento cuja temperatura máxima oscilou 

em torno de 80 °C (FIG. 40). Estes experimentos tiveram como objetivo verificar a 

influência do aquecimento direto por microondas e do aquecimento tradicional por indução 

em um forno mufla nas estruturas dos géis de sílica. 

Todos os géis obtidos através do tratamento térmico à pressão ambiente (aerogéis) eram 

sólidos translúcidos, claros, constituindo-se na maior parte (mais de 90% das amostras) de 

monolitos sem trincas aparentes. 

4.6 Gelação das misturas 

Os tempos médios de homogeneização e de gelacão das misturas TMOS + H 2 0 nas diversas 

concentrações molares de 1:4, 1;8, 1:16 e 1:32 para reações efetuadas a temperatura 

ambiente e pressão normal, sob irradiação ultravioleta e na presença de microondas estão 

mostrados na TAB. 16, onde se observa o acentuado efeito das microondas na redução dos 

tempos de homogeneização e gelação das misturas. 

Características específicas da reação TMOS + H 2 0 na razão molar de 1:4 não levaram à 

obtenção de uma solução líquida, homogênea sob a ação das microondas. Diversas 

alterações nos parâmetros operacionais do sistema de digestão por microondas - potência, 

temperatura, tempo e pressão - foram feitas, mas observou-se sistematicamente que sob a 

ação das microondas, era formado em poucos segundos um sólido heterogêneo. 

As condições especiais dos experimentos efetuados na célula de irradiação y e sob a 

influência do campo magnético não permitiam o acompanhamento sistemático e contínuo dos 



processos, impossibilitando assim que fossem feitas medidas acuradas dos tempos de 

homogeneização e gelação das soluções. 

i 



TABELA 16 

Alguns parâmetros experimentais do processo sol-gel. 

processamento sol-gel padrão 

concentração da 
misturaTMOS+ 1:4 M 1:8 M 1:16 M 1:32 M 

H 2 0 

tempo de 

homogeneização ioo±30 60 ±20 45 ±15 40 + 20 
da mistura 

(min) 

tempo de gelação 
damistura 200 + 30 160 + 20 160±20 210 + 30 

(min) 

processamento sol-gel sob ultravioleta 

concentração da 
misturaTMOS+ 1:4 M 1:8M 1:16M 1:32 M 

H 2 0 

tempo de 

homogeneização 1 3 0 + 4 0 65 ± 1 0 45 ± 5 40 ± 1 0 
da mistura 

(min) 

tempo de gelação 
damistura 300 ± 3 0 220 ± 3 0 175 ± 1 0 240 ± 3 0 

(min) 

processamento sol-gel sob microondas 

concentração da 
mistura TMOS+ 1:4 M 1:8 M 1:16 M 1:32 M 

H 2 0 

tempo de 
homogeneização ^ 2 ~ 2 ~ 2 

da mistura 
(min) 

tempo do 
processamento 45 45 45 45 

completo 
(min) 



5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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. 5.1 Análise Nanoestrutural 

5.2 Difratometria de Raios X 

Na análise estrutural dos géis de sílica fabricados, a identidade das fases cristalinas presentes 

foi determinada pela difração de raios X. Os difratogramas de raios X foram obtidos em um 

difratômetro de raios X da Rigaku, modelo Geigerflex com goniómetro horizontal, 

monocromador de cristal curvo de grafita e porta amostra giratório, nas seguintes 

condições: tensão 40 kV; corrente 30 mA; constante de tempo 8 segundos; fator de escala 

2xl0 2 ; velocidade do registrador 10 mm. min 1 e velocidade do goniómetro 2° 29 . min*1. 

Os difratogramas dos xerogéis obtidos, nas várias concentrações, nos diferentes tratamentos 

térmicos, sob as diversas condições de reação - temperatura e pressão ambientes, na 

presença de radiação y, sob campo magnético, radiação ultravioleta ou microondas -, 

indicaram que os materiais obtidos eram totalmente amorfos, não apresentando nenhum 

pico que pudesse ser atribuído à presença de fases cristalinas. Algumas curvas típicas de 

difração são mostradas nas FIG. 41-46. 

FIGURA 41 - Difratograma típico de um gel de sílica obtido à temperatura e pressão 
ambientes. 
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FIGURA 43 

I 

- Difratograma típico de um gel de sílica obtido totalmente sob microondas. 
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FIGURA 44 - Difratograma típico de um gel de sílica obtido sob a ação da radiação y. A 
banda fraca entre ~ 22-26 pode ser atribuída a um arranjo estrutural de curto alcance. 
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FIGURA 45 -
ultravioleta. 

Difratograma típico de um gel de sílica obtido sob a ação da radiação 
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5.3 Ensaios BET \ 

5.3.1 Isotermas de adsorção-dessorção 

5.3.1.1 Introdução 

A adsorção de gases na superfície da sílica é uma técnica muito usada na determinação de 

sua estrutura física. Na adsorção a quantidade de gás adsorvido em um dado adsorvente é 

medida como função da pressão parcial de equíbrio P do adsorbato à temperatura 

ambiente. A pressão parcial de equilíbrio está relacionada com Po, a pressão de saturação 

do vapor de adsorbato (VASANT et aL, 1995). As medidas são feitas à temperaturas onde 

o gás na pressão atmosférica está no estado liquido (77 K para o nitrogênio) (VASANT et 

aL, 1995). 

O nitrogênio é o adsorbato mais empregado, ainda que outros adsorbatos como o argônio, 

benzeno e a água possam ser usados (PRICE et aL, 2000). O nitrogênio é adsorvido a 

77 K numa faixa de pressão relativa (P/Po) entre 0 e 1. Nas pressões relativas baixas 

(0,05 a 0,3), forma-se uma muno camada de nitrogênio e determina-se a área superficial 

pelo uso do método de Brunauer-Emmett-Teller (BET) (BRUNAUER et aL 1938). 

Em pressões relativas maiores (P/Po > 0,4) ocorre a condensação capilar nos poros 

menores. Assim que a pressão relativa aumenta, o tamanho dos poros cheios com o 

adsorbato aumenta e todos os poros, são preenchidos quando ocorre a saturação em 

P/Po = 1 (PRICE et aL, 2000). A partir destes dados, são construídas curvas de isotermas 

cujas formas fornecem informações sobre as estruturas dos poros (GREGG & SING, 

1982; LOWELL & SHDELDS, 1991). 

Os géis de sílica possuem, em geral, poros com diâmetros ~100 nm (mesoporos) dando 

origem à isoterma tipo IV, que pode conter, também, uma quantidade significativa de 

microporos - poros com diâmetros -1,5 nm - (LOWELL & SHIELDS, 1991; GREGG & 

SING, 1982; VASANT et aL, 1995). 

Numa sílica mesoporosa, com o aumento das pressões relativas, forma-se uma camada 

múltipla do adsorbato. Dependendo do diâmetro médio dos poros, mas em geral acima de 
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P/Po — 0,4, ocorre a condensação capilar resultando em um acréscimo da quantidade de 

gás adsorvido. 

Na FtG. 47 a parte horizontal da curva, perto da pressão de saturação (P/Po = 1) indica 

que todos os mesoporos estão cheios com o adsorbato líquido. A parte da curva referente 

à dessorção não segue a parte referente à adsorção, apresentando porém um loop de 

esterese: a quantidade adsorvida é sempre maior ao longo da parte da curva referente à 

dessorção, do que o ramo referente à adsorção. Este comportamento típico (isoterma tipo 

IV) para sólidos mesoporosos é explicado pela condensação capilar do adsorbato nos 

poros causando um aumento do adsorbato durante o período da adsorção e 

conseqüentemente um atraso durante a dessorção- No substrato macroporoso, a formação 

das camadas ocorre na corrida de adsorção enquanto a condensação ocorre somente em 

pressões relativas próximas de um (VASANT et aL, 1995). 

FIGURA 47 - Isotermas de adsorção do nitrogênio a 77 K para a sílica contendo só 

microporos (+); sílica contendo só mesoporos ( • ) e contendo só macroporos ( • ) . 
i 

FONTE-VANSANT et. aL, 1995. p.33. 



5.3.1.2 Isotermas de adsorção-dessorção dos géis obtidos i 

As HG. 48-61 são curvas de isotermas de adsorção-dessorção para géis de sílica de 

diferentes concentrações, fabricados nas diversas condições: pressão e temperatura 

ambientes, sob a influência de campo magnético, nà presença de raios y, ultravioleta e 

microonda. 

Algumas curvas de isotermas de adsorção-dessorção como as das amostras 220 

(HG. 48), 267 (F1G. 52), 269 (HG. 53) e 399 (HG. 56) apresentaram aspectos atípicos, 

não se enquadrando nos tipos clássicos de isotermas exaustivamente estudados por 

BRUNATJER etaL (LOWELL & SHTKTOS, 1991). 
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i 

FIGURA 48 - Isotermas de adsorcao-dessorcao de géis de sílica obtidos sob a 

influencia de um campo magnético de 0,45 T. 
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FIGURA 49 - Isotermas de adsorcao-desso^ao de géis de sílica obtidos sob a 

influencia de um campo magnético de 0,45 T. 



I 

FIGURA 50 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob a 

influência de radiação ultravioleta. 
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FIGURA 51 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob a 

influência de radiação ultravioleta. 
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I 

FIGURA 52 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob 

temperatura e pressão ambientes. 
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FIGURA 53 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob 

temperatura e pressão ambientes. 
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FIGURA 54 - Isotermas de adsorcao-dessorcáo de géis de sílica obtidos sob a 

influencia parcial das microondas. 
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FIGURA 55 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob a 

influência parcial das microondas. 
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FIGURA 56 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob a 

influência da microonda até a secagem. 
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FIGURA 57 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob a 

influência das microondas até a secagem. 
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FIGURA 58 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob a 
i 

influência da radiação y até a polimerização. 



FIGURA 59 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob a 

influência da radiação y até a polimerização. 
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FIGURA 60 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob a 

influência parcial da radiação y. 



119 

Pressão relativa 
P/P 0 

FIGURA 61 - Isotermas de adsorção-dessorção de géis de sílica obtidos sob a 

influência parcial da radiação y. 



5.3.2 Área superficial específica, volume e raio médio dos poros 

i 

A área superficial específica dos géis secos, o volume específico dos poros e o tamanho 

médio dos poros foram determinados pelo método de adsorção de gases BET através da 

técnica de adsorção-dessorção de nitrogênio, usando-se o sistema automático para a 

adsorção de gás, tipo Autosorb 1 da Quantachrome. 

A área superficial específica, o volume específico dos poros e os raios médios dos poros 

para todas as composições dos xerogeis obtidos sob as diferentes condições de reação 

estão apresentados nas TAB. 17-19. 

Os géis fabricados com a mistura TMOS + EfeO 1:4 M apresentaram, de uma maneira 

quase sistemática uma ampla dispersão dos valores de tamanho de poros, superfície 

específica e volume específico dos poros. 

As áreas superficiais específicas aumentaram com o aumento da concentração de água, o 

mesmo ocorreu com os valores dos volumes dos poros (TAB. 17 e 18). Esta tendência 

observada anteriormente por BRINKER et al. (1984) é atribuída ao aumento na velocidade 

da hidrólise assim que ocorre o aumento da concentração da água. O aumento da hidrólise 

provoca um aumento das reações de condensação, levando desta maneira a um 

entrelaçamento das cadeias poliméricas (BRINKER et al., 1984; CURRAN et al., 1998). 

Os maiores valores das áreas superficiais específicas e dos volumes dos poros para todas as 

razões molares da solução TMOS + ffeO, nas diversas condições experimentais, foram 

observados para os géis fabricados na presença dos raios y. Os menores valores foram os 

dos géis fabricados na condição padrão: temperatura e pressão ambientes (FIG. 62). 

Os valores dos raios médios dos poros concentram-se entre 1,1 nm e 1,2 nm, independente 

da razão TMOS + H 2 0 ou dos procedimentos experimentais adotados (FIG. 63). Observa-

se ainda o valor de 1,6 nm para os géis obtidos parcialmente sob a ação das microondas 

(FIG. 33). 

Comparando-se os valores da superfície específica e do volume específico dos poros dos 

géis de sílica obtidos na presença dos raios y (FIG. 64), observa-se que os maiores valores 

são os apresentados pelas soluções irradiadas logo após a adição dos reagentes no frasco 
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1 

da reação (FIG. 32, H). As soluções TMOS + H 2 0 que foram expostas aos raios y somente 

após a homogeneização da mistura (FIG. 32, I) deram origem aos géis com valores da 

superfície específica e volume de poros aproximadamente 1,7 vezes menores. 

Os efeitos da microonda sobre a estrutura dos géis de sílica podem ser observados na FIG. 

65. Os géis obtidos sob microondas durante todo o processamento sol-gel (FIG. 33, 

H) apresentam valores maiores dos volumes dos poros e das superfícies específicas do que 

os obtidos parcialmente sob microondas (FIG. 33,1). O valor médio dos raios médios dos 

poros foi de ~1,1 nm. Observou-se uma dispersão maior para os resultados dos géis com 

uma concentração TMOS + H2O 1:16 M. 

Na FIG. 66 estão mostrados os valores da superfície específica, dos volumes dos poros e 

dos raios médios dos poros dos géis obtidos sob a ação de um campo magnético de 0,45 

T, sob a radiação ultravioleta e em condições padrão. 
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i 

Superfície específica -
2 -1 

m . g 

Sp 

Condição da 
reação 

Razão molar da reação 

1:4 1:8 1:16 1:32 

Temperatura e 
pressão 

ambientes 
0,0089 ± 0,0028 61. ± 5 9 259 ± 7 5 293 ± 7 2 

Radiação y total 400 ±7 633 ± 6 650 ± 4 9 702 ± 1 6 

Radiação y 
parcial 

- 350 ±125 469 ± 6 1 473 ± 3 

Microondas 
total 

56 ± 6 480 ± 5 0 450 ± 4 0 570 ± 5 0 

Microondas 
parcial 

- 285 ± 5 3 339 ± 2 9 .346 ± 6 5 

Ultravioleta 
total/parcial * 

- 253 ± 8 270 ± 3 3 3 5 6 ± 5 1 

Campo 
magnético 

total/parcial * 

- 197 ± 19 275 ± 3 0 348 ±14 

* Não se observaram, dentro das condições experimentais, diferenças entre os valores 

obtidos nas amostras fabricadas nas duas condições (exposição parcial ou total - à 

radiação ultravioleta ou sob um campo magnético). 

TABELA 17 

Valores da superfície específica dos géis de sílica obtidos em diversas condições. 
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TABELA 18 

Valores dos volumes de poros dos géis de sílica obtidos em diversas condições. 

Volume de poros -
cm 3, g"1 

Vp 

Condição da 
reação 

Razão molar da reação 

1:4 -1:8 1:16 1:32 

Temperatura e 
pressão 

ambientes 
0,0033+0^0003 0,036 ±0,034 0,14 ±0,01 0,16 ±0,04 

Radiação y total 0,22 ±0,01 0,37 ±0 ,02 0,44 + 0,03 0,53 ±0,02 

Radiação y 
parcial 

- 0,19 ±0 ,07 0,26 ±0 ,04 0,28 ±0,01 

Microondas 
total 

0,033 ± 0,003 0,27 ±0,03 0,25 ±0,05 0,32 ±0,03 

Microondas 
parcial 

- 0,16 ±0,03 0,24 ±0,05 0,19 ±0,03 

Ultravioleta 
total/parcial * 

0,036 ±0,033 0,14 + 0,01 0,15 + 0,02 0,20 ±0,03 

Campo 
magnético 

total/parcial * 

•— 0,11 ±0,01 0,15 ±0 ,02 0,19 + 0,13 

* Não se observaram, dentro das condições experimentais, diferenças entre os valores 

obtidos nas amostras fabricadas nas duas condições (exposição parcial ou total - à radiação 

ultravioleta ou sob um campo magnético). 

i 



TABELA 19 
i 

Raio médio dos poros 
nm 

Condição da 
reação 

Razão molar da reação 

1:4 1:8 1:16 1:32 

Temperatura e 
pressão 

ambientes 
2,2 + 1,1 1,2+0,2 1,1 ± 0 , 1 1,1+0,1 

Radiação y total 1,10 ±0,01 1,14 ±0,06 1,38 ±0 ,19 ' 1,35 ±0 ,06 

Radiação y 
parcial 

- 1,10 + 0,01 1,10 + 0,01 1,17 ±0 ,04 

Microondas 
total 

1,15+0,05 1,10 ±0,01 1,11 ±0 ,02 1,11 ±0 ,02 

Microondas 
parcial 

- 1,12 ±0 ,02 1,58+0,49 1,11 ±0,01 

Ultravioleta 
total/parcial * 

1,4 ± 0 , 2 1,1 ±0 ,1 1,10 ±0 ,14 1,12 ±0,05 

Campo 
magnético 

total/parcial * 

- l j l l ± 0 , 0 1 1,11+0,12 1,11 ±0,01 

* Não se observaram, dentro das condições experimentais, diferenças entre os valores 

obtidos nas amostras fabricadas nas duas condições (exposição parcial ou total - à 

radiação ultravioleta ou sob um campo magnético). * 

Valores dos raios médios dos poros dos géis de sílica obtidos em diversas condições. 
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5.4 Secagem de géis de sílica sob microonda e forno mufla 

5.4.1 Isotermas, área superficial específica, volume dos poros e raio médio dos poros 

É feita uma comparação entre as estruturas dos géis de sílica fabricados através do processo 

sol-gel convencional (item 4.4.1) submetidos ao aquecimento em sistema de microondas e 

em um forno mufla. 

As isotermas de adsorção-dessorção são mostradas nas FIG. 67-74, notando-se a 

semelhança entra as curvas dos géis secos nas diferentes condições experimentais. As 

isotermas são do tipo I na classificação proposta por BRUNAUER, EMMET e TELLER 

(BRUNAUER et ai., 1938), indicando a existência de microporos de forma 

aproximadamente cilíndrica, com raio médio dos poros menor do que 2 nm, conforme 

GREGG&SING(1982). 

Observa-se uma tendência para maiores valores da superfície específica e do volume dos 

poros para os géis secos sob microondas a ~ 70 °C (FIG. 75). 

Os raios médios dos poros apresentam o valor de ~ 1,1 nm independente do processo de 

secagem (FIG. 75). 
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FIGURA 67 - Isotermas dos géis secos sob microondas e no forno mufla a 50 °C. 
i 



FIGURA 68 - Isotermas dos géis secos sob microondas e no forno mufla a 70 °C. 
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FIGURA 70 - Isotermas dos géis secos sob microondas e no forno mufla a 70 °C. 



FIGURA 71 - Isotermas fios géis secos sob microondas e no forno mufla a 50 °C. 
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FIGURA 73 - Isotermas dos géis secos sob microondas e no forno mufla a 50 C. 



FIGURA 74 - Isotermas dos géis secos sob microondas e no forno mufla a 70 °C. 
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5.5 Propriedades dielétrícas 

L 

5.5.1 Introdução 

Medidas espectroscópicas dielétrícas podem fornecer informações sobre as características 

geométricas nano e meso estruturais de matrizes poliméricas vítreas porosas, como as 

obtidas no processamento sol-gel da sílica. As respostas dielétrícas são sensíveis às 

estruturas dos materiais e aos diferentes íons ou moléculas presos nos poros (GUTINA et 

aL, 1998; GUTINA et ai., 1999). GERHARDT (1994) estudou a microestrutura de 

materiais cerâmicos e compósitos de matriz polimérica através das determinações da 

impedância complexa, constante dielétrica, perda dielétrica e resistividade. 

5.5.2 Obtenção dos géis 

Na fabricação dos géis foram usados como precursores o IMOS e uma solução contendo 

os elementos terras raras Ce, Er, Gd, La, Nd, Sm, Yb, Dy, Eu, Ho, Lu, Pr, Tb e Tm, além 

do Sc e do Y. A reação foi feita em meio ácido, com razão molar IMOS + H 2 0 igual a 32 e 

os teores dos elementos terras raras variaram d e - ^ x l O ^ g até ~ 4 , 6 x 1 o " 4 g . 

Parte das soluções foi polimerizada em um campo magnético (FIG. 35, X) e a outra parte foi 

polimerizada de acordo com o processamento sol-gel padrão (FIG. 29). 

Os géis úmidos foram envelhecidos e secos a temperatura ambiente e em seguida 

submetidos a tratamento térmico em forno mufla dotado de controle eletrônico de 

temperatura. Após a secagem a 60 °C durante 48 h, os géis (com dimensões típicas de 

4 mm x 4 mm x 2 mm) foram polidos e recobertos com uma camada de tinta condutora nas 

faces superior e inferior. 

i 
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v(©) = Z.i (9) 

ou 

i = v(G+j©C). (10) 

Os valores de G e de C são obtidos através das relações: 

G = i(0°)/v (11) 

e 

C = i(90°)/CDV. (12) 

As partes real e imaginária da constante dielétrica são dadas por: 

8' = Cd/soA (13) 

c 

e" = Gd/soAco (14) 

onde A é a área da amostra e d a sua espessura. 

5.5.3 Medidas dielétricas 

No estudo das propriedades dielétricas dos géis foi usado um analisador de impedância HP 

4192A controlado por um microcomputador, capaz de realizar medidas simultâneas da 

capacitancia (C) e condutância (G), com varreduras em freqüências de 5 Hz a 13 MHz. 

Através de um sintetizador interno é gerada uma onda senoidal de freqüência bem definida 

(1 Vnm) que permite calcular as correntes pela relação (FARIA, 1999): 
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Foram determinadas algumas propriedades dielétrícas - tan Ô, K* (constante dielétrica 

relativa), e \ e" - dos géis de sílica fabricados. 1 

i 

Nas FIG.76-79 as amostras típicas 523, 530, 547 e 554 referem-se respectivamente aos géis 

provenientes de: (1) solução TMOS + H 2 0 , 1:32 M; (2) solução TMOS + H 2 0 ,1 :32 M em 

meio ácido, pH 0,56; (3) solução TMOS + H 2 0 , 1:32 M! dopada com terras raras e 

polimerizada em condições padrão e (4) solução TMOS + H 2 0 , 1:32 M dopada com terras 

raras e polimerizada na presença de um campo magnético. 

Os géis de sílica dopados com terras raras polimerizados sob a ação de um campo 

magnético de ~0,4 T apresentaram curvas de s' x freqüência; tan.Ô x freqüência; 8* x s" e 

K' x freqüência semelhantes às das amostras polimerizadas nas condições padrão, como 

pode ser visto nas FIG. 76-79 (c) e (d). Observou-se, também, que as respectivas curvas 

dos géis de sílica não dopados, polimerizados nas condições padrão apresentaram um 

aspecto acentuadamente diferente FIG. 76-79 (a) e (b). 
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FIGURA 76 - Constante dielétrica em função da freqüência de géis de sílica puros e 
dopados com terras raras. 

(a) TMOS:H20 1:32 M, gelação em condições padrão; (b) - TMOS:H 20 1:32 M, pH 0,56 
gelação em condições padrão; (c) - TMOS:H 20 1:32 M, pH 0,56 amostra dopada com 
terras raras, gelação em condição padrão; (d) - idem,gelação em campo magnético. 



FIGURA 77 - Tangente ô em função da freqüência de géis de sílica puros e dopados com terras 
raras. 

(a) TMOS:H20 1:32 M, gelação em condições padrão; (b) - TMOS:H20 1:32 M, pH 0,56 gelação 
em condições padrão; (c) - TMOS:H20 1:32 M, pH 0,56 amostra dopada com terras raras, 
gelação em condição padrão; (d) - idem,gelação em campo magnético. 
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FIGURA 78 - e' em função de e" de géis de sílica puros e dopados com terras raras. 

(a) TMOS:H20 1:32 M, gelação em condições padrão; (b) - TMOS:H 20 1:32 M, pH 0,56 
gelação em condições padrão; (c) - TMOS:H 20 1:32 M, pH 0,56 amostra dopada com 
terras raras, gelação em condição padrão; (d) - idem,gelação em campo magnético. 
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FIGURA 79 - Constante dielétrica relativa em função da freqüência de géis de sílica puros 
e dopados com terras raras. 

(a) TMOS:H20 1:32 M, gelação em condições padrão; (b) - TMOS:H 20 1:32 M, pH 0,56 
gelação em condições padrão; (c) - TMOS:H 20 1:32 M, pH 0,56 amostra dopada com 
terras raras, gelação em condição padrão; (d) - idem,gelação em campo magnético. 



6 FABRICAÇÃO DE DOSÍMETROS TERMOLIÍMINESCENTES 

6.1 Introdução i 

O uso da termoluminescência (emissão de luz produzida pelo aquecimento de um sólido a 

urna temperatura abaixo da incandescência) como urna técnica para a medida da dose de 

radiação foi sugerida pela primeira vez por DANIELS et al. (1953) ao constatarem que 

alguns materiais irradiados liberavam a energia armazenada ao serem aquecidos. Para exibir 

termoluminescência, uma substância deve ter uma estrutura ordenada como a encontrada 

nos cristais ou semi-ordenada como os vidros, além disto, deverá ser um isolante térmico ou 

um semi-condutor (DANIELS et al., 1953). 

O cristal exposto à radiação ionizante - raios X, raios y, partículas P e partículas a - tem a 

sua estrutura eletrônica alterada, com a produção de uma nuvem de elétrons no reticulado 

(DANIELS et al., 1953) e quando exposto a um aquecimento cuidadosamente controlado, 

ocorre a recombinação de elétrons-buracos ou vacancias-intersticios (ASTME-1261, 1996; 

MCKEEVER et al., 1995). Em ambos os casos, os elétrons saem dos estados excitados 

metaestáveis para o estado fundamental, restabelecendo o equilíbrio (MCKEEVER et al., 

1995). 

A FIG. 80 é uma ilustração esquemática do processo de termoluminescência em cristais 

isolantes, conforme HOROWITZ (1984). 

Os materiais mais usados na fabricação de dosímetros tennoluminescentes são o LiF, Cal?2, 

CaS04 e LÍBÍ4O7. De um modo geral os dosímetros são pequenos, usados na forma de pós, 

aglomerados e cristais ou selados em tubos de vidro ou bulbos ou ainda dispersos em 

plásticos (ASTHE-1261,1996). 



148 

TERMOLUMINESCÊNGIA 

(i) IRRADIAÇÃO 

Banda condutora # • # • 

T • I 
Banda de valência o • O O 

Retenção nos Recombinação Radioluminescência 
defeitos radioativa ou 

/ não-radioativa 

(ii) A Q U E C I M E N T O 

cs 

[ o ] 
Emissão 

O 

Retenção nos Recombinação Termoluminescência 
defeitos radioativa ou 

não radioativa 

• Elétron 

O Buraco 

Armadilha de elétron | 9 I 

Armadilha de buraco [ Q | 

Centro luminescente 
elétron ativado 

Centro luminescente 

buraco ativado 

Transições 

elétron (buraco) 

FIGURA 80 - Ilustração esquemática da termoluminescência em cristais isolantes. 

FONTE-HOROWITZ, 1984. p.4. 
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As aplicações da dosimetria termoluminescente ocorrem na medicina, instalações nucleares, 

em espaçonaves, na arqueologia e datação arqueológica, prospeção mineral, irradiação de 

alimentos, esterilização de produtos, modificação de polímeros, etc. (DANIELS et al., 

1953; MCKEEVER et al., 1995; VELBECK et al. 1999; WOODS & PIKAEV, 1994). A 

FIG. 81 ilustra as maiores áreas de uso dos dosímetros termoluminescentes: dosimetría 

pessoal, dosimetria ambiental, dosimetría clínica e dosimetría de altas doses. 

PESSOAL 

Extremidade 

CLÍNICA 

Corpo inteiro Tecido 
Diagnóstico 
radiológico 

Radioterapia 

MEIO AMBIENTE 

Terrestre Espaço 

ALTA DOSE 

Esterilização de 
alimento 

Testes de materiais 

Reatores nucleares 

FIGURA 81 - Maiores áreas de uso dos dosímetros termoluminescentes 

FONTE - MACKEEVER et al., 19.95. p.29. 



6.2 Parte experimental 

Na fabricação do dosímetro termoluminescente SGS-LiF (sol-gel sílica) - patente pendente 

-, empregando-se o processo sol-gel, foram usados como precursores o TMOS e o LiF. A 

reação foi feita em meio ácido, com razão molar TMOS:H 20 igual a 32. Os teores de LiF 

variaram de 2,3 x IO"2 M até 2,1 x IO"1 M. 

As soluções foram vazadas em frascos de plástico, lacrados em seguida. Os géis úmidos 

foram envelhecidos e secos a temperatura ambiente e em seguida submetidos a tratamento 

térmico em forno mufla dotado de controle eletrônico de temperatura, atingindo-se um 

patamar de 450 °C. 

Após o tratamento térmico, os géis secos, homogêneos, brancos, opacos, tinham dimensões 

típicas de 4 mm x 4 mm x 2 mm (FIG. 82). 
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MÊ 
' .s7.,.;:< f 

wm 
• f 
m 

FIGURA 82 - Dosímetro SGS-LiF (direita) e o dosímetro comercialmente disponível, 

TLD-100 da Bicron Harshaw. 
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6.3 Características estruturais 

6.3.1 Difratogramas de raios X i 

Os difratogramas foram obtidos com um difratômetro da Rigaku, modelo Geigerflex, com 

goniómetro horizontal, monocromador de cristal curvo de grafita, porta amostras giratório, 

com velocidade de varredura de 0,13° s"1, na faixa de 5° até 70° (FIG. 83). 

3 TLD-100 

CO 
c 
CD 

0 
T3 
CO 

"D 

SGS-LiF 

0 10, 20 " 30 40 50 60 70 80 

29 

FIGURA 83 - Difratogramas típicos da sílica, de um dosímetro termoluminescente 

fabricado SGS-LiF e do TLD-100 da Bicron-Harshaw. 
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O difratograma do xerogel obtido da mistura TMOS + H 2 0 em meio ácido apresenta um 

aspecto típico característico da sílica amorfa sem nenhum pico que possa ser atribuído à 

presença de fases cristalinas. O dosímetro SGS-LiF apresenta um difratograma indicando a 

presença de fases cristalinas com picos em 39°, ~ 45° e ~ 65°, similar ao difratograma do 

TLD-100. As baixas intensidades dos picos observados no difratograma do SGS-LiF são 

devidas ao baixo teor de LiF presente na amostra (~ 2,3 x 10"2 M). 

5.6.3 Espectroscopia no Infravermelho 

Os espectros infravermelho do SGS-LiF e da sílica são similares, não havendo diferenças 

substanciais entre o espectro do dosímetro termoluminescente fabricado e o espectro do 

xerogel puro, com exceção da banda observada em ~ 1012 cm"1 no espectro do SGS-LiF 

(FIG. 84). 

TLD-100 

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 

Número de onda (cm ) 

FIGURA 84 - Espectros infravermelho dos dosímetros termoluminescentes e da sílica. 



Isto parece confirmar os resultados de estudos anteriores que indicavam que quando íons 

metálicos (provenientes de sais inorgânicos) são introduzidos na solução de partida, eles 

não participam diretamente na química do sol-gel (BRUNI et al., 1999). 

6.4 Algumas características do SGS-LiF 

O LiF:Mg,Ti é um material usado em dosimetria termoluminescente bem conhecido, 

aplicado em larga escala no mundo inteiro (BOS et al., 1999). O TLD-100, fabricado pela 

Harshaw-Bicron, desde 1963 é o dosímetro à base de LiF mais amplamente usado 

(MCKEEVER et al., 1995). 

Os dosímetros SGS-LiF e o TLD-100 foram submetidos a doses variando entre - 0 , 1 Gy 

até aproximadamente 1000 Gy, usando como fontes de raios y uma célula de 6 0 Co e uma 

fonte de 1 3 7 Cs. 

Junto com os dosímetros termoluminescentes eram irradiadas simultaneamente frascos 

contendo soluções de Fricke atuando como um padrão. Os frascos de vidro com a solução 

de Fricke e os dosímetros eram colocados dentro de uma caixa de acrílico de modo a se 

obter durante o período das irradiações, condições de equilíbrio eletrônico aproximado 

(ASTM, E-1026). 

A dosimetria de Fricke é um sistema químico de dosimetria da radiação ionizante, composto 

de água e sulfato ferroso amoniacal em solução de ácido sulfúrico e cuja resposta é baseada 

na oxidação quantitativa dos íons Fe + Z a íons Fe + 3 causada pela radiação ionizante e medida 

pela espectrofotometria. É considerado um sistema padrão de dosimetria, sendo usado na 

verificação da resposta esperada de um sistema de dosimetria, no cálculo de campos de 

radiação e dosímetros para uso rotineiro (ASTM, E-1261, 1996). 

Após a irradiação das amostras a leitura da termoluminescência era feita no Harshaw 4500 

TLD Reader, usando o procedimento típico para os dosímetros TLD-100. 

A curva de fluorescência (intensidade do sinal termoluminescente versus o tempo ou 

temperatura) comparando os níveis de detecção do SGS-LiF e do TLD-100 é mostrada na 

FIG. 85, indicando o nível de detecção superior de cada dosímetro. 
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Observa-se que o dosímetro SGS-LiF pode detectar, com o mesmo nível de corrente da 

fotomultiplicadora uma dose aproximadamente 50 vezes maior do que o TLD-100. 

O pico mais intenso no SGS-LiF é o pico 3 (CAMERON et al., 1968), enquanto no 

TLD-100 é o pico 5 (CAMERON et al., 1968). Isto se deve à saturação do pico 5 para 

doses mais altas. 

FIGURA 85 - Curva de fluorescência do SGS-LiF e do TLD-100. 

A resposta da maior parte dos dosímetros termoluminescentes não é uma função linear da 

dose absorvida (GORBICKS et al., 1973; ASTM E-668, 1996). A resposta de um TLD 

típico é aproximadamente linear para babeas doses até aproximadamente 10 Gy, tornando-se 

supralinear até aproximadamente IO2 a IO3 Gy, onde os efeitos da saturação tornam-se mais 

evidentes (ASTM E-668, 1996). 
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FIGURA 86 - Resposta típica dos dosímetros SGS-LiF aos raios y para doses variando 

entre - 1 Gy até -150 Gy. 

A resposta típica dos dosímetros SGS-LiF aos raios y na faixa compreendida entre ~1 Gy 

até -150 Gy, pode ser vista na FIG. 7. 
i 
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Foram fabricados géis de sílica através do método sol-gel usando-se o TMOS e EfeO como 

precursores nas razões molares 1:4; 1:8; 1:16 e 1:32, nas seguintes condições: à 

temperatura e pressão ambientes (condição padrão), na presença de um campo magnético, 

sob a ação das microondas, raios y e radiação ultravioleta. 

Na condição padrão o tempo de gelação das misturas variou de ~ 160 min até ~ 210 min 

para misturas com razões molares de 1:8 e 1:4 respectivamente. Sob a ação das microondas 

o tempo de gelação foi de ~ 2 min. 

Difratogramas de raios X não indicaram a presença de fases cristalinas nas amostras. Os 

sólidos amorfos obtidos apresentaram tamanho médio dos poros de ~1 nm. A análise da 

nanoestrutura foi feita através da adsorção de nitrogênio, tendo sido determinados, 

também, o volume específico dos poros e a área superficial específica. 

A área superficial específica variou de 0,0089+0,0028 m 2.g _ 1 para os géis obtidos na 

condição padrão e razão molar 1:32, até 702+16 rn^.g"1 para os géis com razão molar 1:32 

polimerizados sob raios y, enquanto o volume dos poros apresentou, nas mesmas 

condições, valores de respectivamente 0,0033±0,0003 cmlg' 1 e 0,53±0,02 cm 3.g . 

Observou-se que a radiação y promove uma estabilização do processo de polimerização 

resultando em uma estrutura mais reprodutível. O aumento da razão molar TMOS:H20 

favoreceu a formação de géis com estruturas mais homogêneas. 

Os géis obtidos sob a ação das microondas durante todo o processamento sol-gel 

apresentaram valores de volumes dos poros e das áreas superficiais específicas maiores do 

que os obtidos parcialmente sob as microondas. Observou-se uma tendência para maiores 

valores da superfície específica e do volume dos poros para os géis secos sob microondas a 

~ 70 °C, quando comparado com os géis secos em um forno mufia convencional. As 

isotermas de adsorção-dessorção indicam a existência de microporos com morfologias que 

podem ser aproximadas como cilíndricas e com raios médios de poros menores do que 

2 nm. 

i 

7 CONCLUSÕES 



As ações do campo magnético e da radiação ultravioleta não afetaram substancialmente as 

estruturas dos géis obtidos nas misturas com razões molares 1:16 e 1:32, no que se refere 

aos volumes dos poros, áreas superficiais específicas e raios médios dos poros. 

Foram fabricados géis de sílica dopados com terras raras. Não se observaram diferenças 

significativas nas propriedades dielétricas dos géis obtidos nas condições padrão e sob a 

influência do campo magnético empregado neste trabalho. 

Relata-se um novo processo de fabricação de dosímetros termoluminescentes (TLD) 

usando-se o método sol-gel (patente pendente). O novo dosímetro tem uma linearidade de 

resposta para doses variando de 0,1 Gy até ~ 160 Gy e pode ser usado na detecção de doses 

mais altas sem a necessidade de ajustes especiais nos sistemas de leitura padrão dos 

dosímetros termoluminescentes. 

Foi projetado e fabricado um sistema de agitação (que está sendo objeto de patente), usado 

em diversas etapas deste trabalho, que pode funcionar sob a ação de microondas, num 

campo magnético e sob a ação dos raios y. 

i 
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