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RESUMO

Neste trabalho foi realizado a preparação, caracterização e um estudo cinético da
decomposição térmica do agente polimerizante utilizado na síntese sob condição
não isotérmica de materiais cerâmicos de fórmula geral PrMO 3 (M = Co ou Ni).
Esses materiais foram obtidos partindo dos respectivos nitratos metálicos, como
fonte de cátions, e fazendo uso da gelatina como agente polimerizante. Os pósobtidos foram calcinados a temperaturas de 500ºC, 700ºC e 900ºC e caracterizados
pelas técnicas de Difração de Raios X (DRX), Análise Termogravimétrica
(TG/DTG/DTA), Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), Redução à
Temperatura Programada (RTP) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). A
fase perovsquita foi evidenciada em todos os difratogramas de raios X para os
materiais de PrCoO3 e PrNiO3. Nos espectros de FTIR foi observado a formação do
óxido na medida em que a temperatura de calcinação aumenta com o aparecimento
da banda referente à ligação Metal – Oxigênio. As imagens do MEV evidenciaram
distribuição uniforme para o PrCoO3 e partículas aglomeradas em consequência do
tamanho da partícula para o PrNiO3. Com os dados da análise térmica, o estudo cinético da decomposição da matéria orgânica foi empregado utilizando-se os
métodos cinéticos denominados Model Free Kinetics e Flynn e Wall, nas razões de
aquecimento 10, 20 e 30°C.min-1 entre a temperatura ambiente e 700°C. Foram
obtidos os valores das energias de ativação para a região de maior decomposição
da matéria orgânica nas amostras que foram determinadas como uma função do
grau de conversão (α).

Palavras-chave: Perovsquita, Termogravimetria, Energia de ativação.
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ABSTRACT
In this work have been studied the preparation, characterization and kinetic study of
decomposition of the polymerizing agent used in the synthesis under non-isothermal
condition ceramics PrMO3 of general formula (M = Co and Ni). These materials were
obtained starting from the respective metal nitrates, as a cations source, and making
use of gelatin as polymerizing agent. The powders were calcined at temperatures of
500°C, 700°C and 900°C and characterized by X-ray Diffraction (XRD),
Thermogravimetric Analysis (TG / DTG/ DTA), Infrared Spectroscopy (FTIR),
Temperature Programmed Reduction (TPR) and Scanning Electron Microscopy
(SEM). The perovskite phase was detected in all the X-rays patterns. In the infrared
spectroscopy observed the oxide formation as the calcination temperature increases
with the appearance of the band metal - oxygen. The images of SEM revealed
uniform distribution for the PrCoO 3 and particles agglomerated as consequence of
particle size for PrNiO3. From the data of thermal analysis, the kinetics of
decomposition of organic matter was employed using the kinetics methods called
Model Free Kinetics and Flynn and Wall, in the heating ratios 10, 20 and 30° C.min -1
between room temperature and 700°C. Finally, been obtained the values of
activation energy for the region of greatest decomposition of organic matter in
samples that were determined by the degree of conversion (α).

Keywords: Perovskite, Thermogravimetry, Activation energy.
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CAPÍTULO 1
INTRODUÇÃO

CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO

Óxidos cerâmicos com estrutura perovsquita, ABO3 (onde A e B são
geralmente íons metálicos de terras raras e metais de transição, respectivamente)
têm sido usados para vários tipos de reações catalíticas e têm grande apelo para os
investigadores no campo, como eles têm uma grande estabilidade em temperaturas
elevadas, a mobilidade de oxigênio e estabilização dos estados de oxidação
incomum do cátion na estrutura (FIERRO, 1993; POPLAWSKI et al, 2000).
A estrutura tipo perovsquita vem sendo exaustivamente investigada por
apresentar

propriedades

supercondutividade,

físicas

dieletricidade,

e

químicas

interessantes,

magnetorresistividade,

tais

como:

piezoeletricidade,

ferroeletricidade, atividade catalítica e eletrocatalítica e propriedades óticas, com
possibilidade de aplicações nas mais diversas áreas da tecnologia (BARNES;
LUFASO; WOODWARD, 2006).
Em geral, essas propriedades são potencialmente influenciadas pelo método
de síntese, condições de calcinação (temperatura, tempo e atmosfera) e
substituições dos sítios A e/ou B.
Existem vários métodos para obtenção de óxidos cerâmicos com estruturas
tipo perovsquitas. No entanto, o processo desenvolvido por Pechini é um dos mais
adequados para esses óxidos cerâmicos. A química básica desse processo é a
reação de complexação de um ácido carboxílico e um álcool. Tal método consiste na
formação de um quelato entre o ácido e o cátion metálico. Com a adição do
etilenoglicol (agente polimerizante) ocorre uma reação de esterificação pela reação
entre um ácido carboxílico (agente quelante). Trabalhos recentes fazem uso de
gelatina como agente de polimerização no desenvolvimento de catalisadores, e este
processo aparece como uma nova alternativa para a obtenção de materiais com alta
eficiência e baixo custo (KAKIHANA, 1996).
O material cerâmico obtido fazendo uso da gelatina como agente
polimerizante na síntese e de um tratamento térmico adequado para a eliminação da
parte orgânica e obtenção da fase desejada. Uma análise termogravimétrica
preliminar é suficiente para verificar a temperatura em que esses óxidos se
estabilizam e acerca do comportamento térmico do material estudado.

Em trabalhos que envolvam a decomposição térmica, alguns estudos têm
sido realizados através do método isotérmico e dinâmico. Com dados obtidos da
análise termogravimétrica, o estudo cinético é realizado a partir de diversos modelos
matemáticos, os quais vêm sendo desenvolvidos com o intuito de determinar alguns
dos parâmetros cinéticos.
Métodos de análise térmica são efetivamente utilizados também para se
estudar a cinética de reações químicas. Estes estudos têm usualmente dois
objetivos: fornecer o mecanismo da reação e determinar os parâmetros cinéticos
destas reações. Adicionalmente estes parâmetros são rotineiramente usados para
se predizer a respeito da estabilidade térmica dos materiais e até mesmo
caracterizá-los.

Com esse

intuito,

foi

necessário

um estudo

cinético

da

termodecomposição do novo método de síntese para a obtenção de materiais com
estrutura do tipo perovsquita com a finalidade de otimizar condições de síntese e a
aplicabilidade do material.
1.1 OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho é determinar a energia de ativação da etapa de
maior decomposição da matéria orgânica nas amostras a fim de estabelecer como
parâmetro para otimizar condições de síntese e a aplicação do material proposto.

Dentre os objetivos específicos estão:
 Sintetizar materiais com estrutura perovsquita e caracterizá-los pelas técnicas
de DRX, TG/DTA, FTIR, RTP e MEV;
 Estudar a influência da razão de aquecimento e de atmosfera do forno para
obtenção da estrutura desejada;

 Utilizar os dados das curvas termogravimétricas empregando os modelos
cinéticos não-isotérmicos de Flynn e Wall e Model Free Kinetics para se
determinar a energia de ativação, a fim de estudar a cinética da

decomposição da matéria orgânica que participa da síntese para a formação
dos sistemas

PrMO3 (M = Ni e Co).

CAPÍTULO 2
REVISÃO DE
LITERATURA

CAPÍTULO 2 - REVISÃO DA LITERATURA
2.1 ESTRUTURA PEROVSQUITA

As perovsquitas constituem uma família de compostos de estrutura cristalina
similar à do mineral de mesmo nome, CaTiO3. As mais abundantes são os óxidos
com ligações predominantemente iônicas com estequiometria ABO 3, em que A pode
ser elementos de terras raras, metais alcalinos e outros íons grandes, que se
encaixam dentro do sítio dodecaédrico da estrutura, e os íons B podem ser íons
metálicos de transição 3d, 4d e 5d locados no centro de um octaedro no qual os
vértices são ocupados por íons O2- (TWU e GALLAGHER, 1993).
O tipo ideal de estrutura perovsquita consiste ABO3, onde A é o cátion maior e
B o cátion menor. Nesta estrutura o íon B está hexacoordenado e o íon A está
dodecoordenado pelos íons de oxigênio. Na Figura 1, a origem centra-se nos íons B
que ocupam os vértices do cubo, estando o íon A no centro e os íons de oxigênio
nos pontos médios das arestas (PEREZ, 2000).
A estrutura cúbica é altamente simétrica em altas temperaturas, a longo
alcance, e em baixas temperaturas apresentam distorções com perda da simetria.
Comparativamente, poucas perovsquitas têm esta estrutura ideal (MAGYARI-KOPE
et al., 2001).
A perovsquita aparece frequentemente distorcida, principalmente para as
simetrias

mais

baixas,

hexagonal,

tetragonal,

ortorrômbica

e

romboédrica

(MAGYARI-KOPE et al., 2001), estas últimas sendo representada na Figura 2. Tais
distorções podem ser geradas por três mecanismos básicos: a distorção dos
octaedros, que é gerada pelo efeito Jahn-Teller, a inclinação ou rotação dos
octaedros que é gerada pela substituição dos íons do sítio A por íons de raio iônico
diferente e pelo deslocamento dos íons nos sítios B. Estes diferentes tipos de
distorção podem ocorrer separadamente ou em combinação (PEREZ, 2000;
HOWARD et al., 2003; aSILVA, 2004; VILLEGAS, 2006).
A estabilidade das perovsquitas provém fundamentalmente da energia de
Madelung, devida aos cátions B situados nos espaços octaédricos e é determinada
pela tendência deste íon a uma coordenação octaédrica e uma carga iônica elevada.
Para a estabilidade destes compostos, é necessário também que o cátion A, que

ocupa os espaços dodecaédricos, seja de tamanho grande. Os limites inferiores dos
raios catiônicos nas perovsquitas são r A > 0,9 Å e rB > 0,51 Å. Se o raio do cátion B é
menor, ele não alcança a distância ótima de separação em relação ao átomo de
oxigênio, onde os octaedros não são estáveis e a estrutura, no caso do óxido mais
simples, se estabilizaria mediante uma coordenação menor. Com base em
considerações geométricas, foram definidos os limites toleráveis do tamanho dos
íons mediante um fator de tolerância t introduzido (GOLDSCHMIDT, 1926) na
Equação 1.

t = __(RA + RO)__

(1)

√2 (RB + RO)

em que R é o raio iônico dos íons A, B ou do átomo de oxigênio. Quando o valor de t
é aproximadamente igual a um, a estrutura obtida é a cúbica ideal. No entanto, a
estrutura perovsquita se forma dentro do intervalo 0,75 ≤ t ≤ 1, com valores do fator
de tolerância entre 0,8 e 0,9. Quando o fator de tolerância é menor que 1, o ângulo
da ligação B – O – B diminui, levando a uma mudança no grupo espacial, de Pm3m
(cúbica) para R3c (romboédrica). Este parâmetro é fundamental para decidir o grau
de distorção estrutural da fase perovsquita.
Além da relação entre os raios iônicos, outra condição fundamental é a
eletroneutralidade, isto é, a soma das cargas dos íons A e B deve ser igual ao total
de cargas dos ânions X. Isto é alcançado pela distribuição de cargas da seguinte
forma: A+1B+5O3, A+2B+4O3, A+3B+3O3 (TEJUCA, FIERRO E TÁSCON, 1989).
Por outro lado, é possível a substituição parcial dos íons A e B para formar
óxidos complexos, desde que se mantenha a estrutura perovsquita podendo apenas
ocorrer uma mudança na simetria da célula unitária, ou seja, uma mudança na rede
de Bravais, assumindo então a fórmula estrutural AxA’1-xByB’1-yO3 (KUCHARCZYK e
TYLUS, 2004; MERINO et al., 2006). Tal substituição pode modificar as
propriedades dos materiais.
A composição da superfície de óxidos tipo perovsquita desvia-se, em muitos
casos, da estequiometria. Uma vez que estes compostos são sintetizados a altas
temperaturas, usualmente acima de 900K, começando a decomposição dos
precursores de A e B. Assim, no curso das complexas transformações no estado

sólido, a reação incompleta para formar a fase ABO 3 pode formar óxidos isolados
como AOX e BOX (FIERRO, 1993).

Figura 1 – Estrutura cristalina da perovsquita cúbica do tipo ABO3, cátion B na origem
(centro do octaedro) e cátion A na origem (centro do dodecaedro)

(a)

(b)

Figura 2 – (a) Estrutura cristalina da perovsquita romboédrica; (b) Estrutura cristalina da
perovsquita ortorrômbica (VILLEGAS, 2006).

2.2 FUNÇÃO DOS CÁTIONS NA POSIÇÃO A E B

Os óxidos tipo perovsquita são sistemas ideais para estudar o modo pelo qual
as propriedades do estado sólido, tanto coletivas (elétricas, magnéticas, funções
termodinâmicas) quanto locais (defeitos, campo cristalino), influenciam nas
propriedades catalíticas. Isto se deve, fundamentalmente, ao amplo conhecimento
destas propriedades (GOODENOUGH e LONGO, 1970; NOMURA, 1978) e às suas
variações nos sólidos.

Nos óxidos tipo perovsquita, os orbitais 2p do oxigênio e os orbitais s e p
externos do metal B formam uma banda de valência e uma banda antiligante de alta
energia, com os orbitais d do íon B ocupando uma zona intermediária de energia.
Portanto, os orbitais d são, em princípio, os responsáveis pelas propriedades de
transporte eletrônico. Pelo fato da distância entre os dois átomos B vizinhos ser
muito grande (5,5Ǻ), a superposição entre seus orbitais é muito pequena e a
interação se produz através de oxigênio intermediário. No que diz respeito à ligação
B-O-B, os orbitais d se dividem em orbitais ζ (e g) e π (t2g), sendo esta energia de
ligação mais elevada para os orbitais ζ que para os π. Isto faz com que os orbitais
t2g sejam localizados, enquanto que os eg tenham certo caráter itinerante. Por isso, a
geometria de ligação B-O-B determina o caráter localizado ou itinerante dos elétrons
do átomo B (MARTINELLI, 2007).
Quando os óxidos tipo perovsquita são estudados do ponto de vista catalítico,
a atividade do oxigênio da rede, a capacidade de cedê-lo ou captá-lo, sua
estequiometria e as diferentes fases geradas nesses processos são fatores cruciais
(MARTINELLI, 2007).
Um dos parâmetros mais usados em nível teórico, quando são realizadas
correlações entre propriedades catalíticas e este tipo de propriedade do óxido
(atividade do oxigênio da rede), é a energia de ligação do oxigênio com os cátions
da rede, que é dada pela Equação 2.
Δ(Me-O) = (Hf - Hs.m - n.Do/2) / (Cn.m)

(2)

Onde Hf é a entalpia de formação do óxido Me mOn, Hs a energia de
sublimação do metal. Do é a energia de dissociação do oxigênio e Cn é o número de
coordenação para o cátion.
Nitadori e Misono (1985) estudaram o efeito do cátion na posição A e
encontraram que o efeito do lantanídeo (cátion na posição A) é relativamente pouco
intenso e a atividade esperada dos catalisadores tipo perovsquita é similar àquela
dos óxidos de metais de transição na posição B. Por outro lado, as atividades
catalíticas observadas com os óxidos de terras raras foram mais baixas que nas
perovsquitas correspondentes.
Outros estudos foram conduzidos por Pena (1990), que correlacionou a
natureza dos cátions na posição A com a atividade na oxidação total de isobuteno e

concluiu que na série de perovsquita estudada a atividade catalítica cresce na
seguinte ordem:

DyCoO3 <<<GdCoO3 < LaCoO3 < SmCoO3 < PrCoO3 < NdCoO3

Estas variações foram inferiores às encontradas quando, fixando-se o cátion
na posição A, varia-se o cátion na posição B. Entretanto, não podem ser
desprezadas.
2.3 PROPRIEDADES DOS ÓXIDOS CERÂMICOS TIPO PEROVSQUITA

Segundo Fierro (1993) os óxidos de perovsquitas do tipo ABO3 (A =
lantanídeo, B = metal de transição trivalente) têm chamado atenção nos últimos
anos devido a suas vantagens quanto às propriedades físicas e catalíticas.
As aplicações catalíticas desses óxidos com estrutura perovsquita estão
relacionadas com a existência de mais de um estado de oxidação dos metais de
transição d, com a presença de defeitos e a alta mobilidade de íons oxigênio,
existentes nestas estruturas (POPLAWSKI et al., 2000).
O interesse inicial pelo estudo das perovsquitas foi motivado por suas
propriedades ópticas, elétricas e magnéticas. Nas últimas duas décadas, materiais
com essa estrutura vêm sendo intensamente investigados, devido à sua interessante
variação estrutural e diferentes propriedades físicas, tais como ferroeletricidade
(LaCoO3) e piezoeletricidade (BaTiO3, PbTiO3 e PbZr1-xTi xO3), supercondutividade
(Ba1-xKxBiO3 e BaBi1-xPbxO3), magnetoresistêncial (La1-xCaxMnO3) e condutividade
iônica e eletrônica (LaMnO3-δ) entre outras. Estas propriedades físicas estão
estreitamente relacionadas às distorções nos octaedros na rede da estrutura cúbica
ideal (BARNES; LUFASO; WOODWARD, 2006).
As perovsquitas vêm recebendo uma atenção constante desde 1970, quando
Voorhoeeve apontou seu potencial uso como catalisador de oxidação total
(ALIFANTI et al., 2005). Desde então, as perovskitas têm demonstrado uma grande
versatilidade de aplicações tais como: pigmento cerâmico (CUNHA et al., 2005),
pilhas a combustível de óxido sólido (AMADO et al., 2007), catalisador para a
combustão do metano (SPINICCI et al., 2002), entre outras.

O efeito de íons terras-raras (La, Pr, Nd e Gd) em perovsquitas do tipo ACoO 3
sobre o comportamento térmico e a atividade catalítica para a oxidação do metano
tem sido estudada (BAIKER et al., 1994). Óxidos de metais transição contendo o íon
Co3+ são de especial interesse também, porque propriedades de transporte
(resistência elétrica) e magnéticas destes compostos são dependentes do estado de
spin (PANDEY et al., 2006). Além do grau de liberdade do spin, da carga e do
orbital, eles possuem um grau de liberdade extra, isto é, a possibilidade da mudança
do estado do spin. Isto pode ocorrer devido à pequena diferença entre a energia de
desdobramento do campo cristalino ΔCF e a energia de troca intra-atômica Eex - regra
do acoplamento de Hund (SUZUKI et al., 1999; LENGSDORF et al., 2004; ZHOU et
al., 2005).
Pandey et al. (2006) reportaram que conforme aumenta a temperatura, os
compostos LaCoO3 e PrCoO3 mostram duas principais transições magnéticas: uma
em baixas temperaturas em torno de 100 K para LaCoO 3 e 200 K para PrCoO3 e
outra em altas temperaturas em torno de 500 K para LaCoO 3 e 550 K para PrCoO3.
A família de perovsquitas RNiO3 proporciona uma interessante janela para
estudar a evolução das características eletrônicas dos óxidos que mostram
condutividade metálica. Uma das razões do interesse de estudá-los é a sua perfeita
estequiometria de oxigênio.
Este fato permite descobrir mudanças eletrônicas, tais como a transição
metal-isolante (MI), muito facilmente quando comparadas às da família de cupratos
ou manganinas, onde a falta de estequiometria é determinante para alcançar
propriedades físicas como supercondutividade ou magnetorresistência gigante
(VILLEGAS, 2006).
Com a exceção do LaNiO3 que tem uma largura de banda unieletrônica muito
grande e é metálico a baixas temperaturas, toda a série RNiO3 exibe um estado
fundamental isolante, isto é, esses compostos têm um gap de transferência de carga
pequeno entre o O-2p e o Ni-3d acima da banda de Hubbard (TORRANCE et al.,
1991; MIZOKAWA et al., 2000; STAUB et al., 2002).
O comportamento detalhado das transições de fase estruturais, eletrônicas e
magnéticas para o RNiO3 pode ser visto no diagrama de fase apresentando na
Figura 3. Este diagrama mostra a temperatura de transição em função do raio iônico
dos íons do metal de transição (R+3) e do fator de tolerância (t) (seção 2.1).

No RNiO3 com R=La, a terra rara de raio iônico maior, o sistema se mostra
como um estado metálico paramagnético de Pauli para baixas temperaturas e
cristaliza numa simetria perovsquita romboédrica. Substituindo o La por outros íons
3+

menores R (Pr→ Lu), a série vira isolante devido à abertura de um pequeno gap de
transferência de carga. Acima da T

MI

toda a família RNiO3 (R≠ La) cristaliza numa

estrutura ortorrômbica (Pbmn) com um estado paramagnético (Figura 3),
(TORRANCE et al., 1992; MIZOKAWA et al., 1995).
O diagrama de fase representa a temperatura de transição em função do raio
3+

iônico R e o fator de tolerância t. A linha verde é a separação do estado metal para
o isolante. A linha vermelha indica a transição magnética.

Figura 3 – Diagrama de fase da série de RNiO 3

2.4 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO DE ÓXIDOS CERÂMICOS

2.4.1 Método dos precursores poliméricos usado para obtenção de óxidos
cerâmicos do tipo perovsquita

O método dos precursores poliméricos, também chamado método Pechini
(PECHINI,

1967),

envolve

a

capacidade

que

alguns

ácidos

orgânicos

hidrocarboxílicos possuem para formação de quelatos com a maioria dos cátions. A
reação química de quelação pode ser descrita considerando a habilidade de certos
ácidos carboxílicos (como o ácido cítrico, ou o lático, ou ainda o tartárico) para
formar ácidos polibásicos quelantes com vários cátions de elementos como o titânio,
zircônio, cromo, chumbo, cobalto, níquel, etc. As fontes de cátions metálicos podem
ser acetatos, carbonatos, nitratos, hidróxidos.
A química básica desse processo é a reação de complexação de um ácido
carboxílico e um íon metálico. Tal método consiste na formação de um quelato entre
o ácido e o cátion metálico. Com a adição do etilenoglicol ocorre uma reação de
esterificação pela reação entre um ácido carboxílico e um poliálcool formando um
poliéster, conforme a Figura 4 (SANTOS, 2002). Nesse processo, o ácido é o agente
quelante e o etilenoglicol é o agente polimerizante. Segundo PÔRTO (2004), o
polímero formado confere grande homogeneidade na dispersão dos cátions
metálicos e um tratamento térmico adequado é realizado para a eliminação da parte
orgânica e obtenção da fase desejada.
Nesse método, o ácido cítrico é o mais utilizado no processamento de
materiais cerâmicos. O íon complexo metal-citrato tende a ser razoavelmente estável
devido à forte coordenação do íon citrato com o íon metálico envolvendo dois grupos
carboxílicos e um grupo hidroxil (KAKIHANA, 1996).
Algumas das muitas vantagens do método dos precursores poliméricos é que
ele proporciona uma boa homogeneidade química dos multicomponentes em escala
molecular, e possui um controle direto e preciso da estequiometria em sistemas
complexos em temperaturas relativamente baixas (PÔRTO, 2004).

Figura 4 – Reações envolvidas no método dos precursores poliméricos.

2.4.2 Método dos precursores poliméricos modificado para obtenção de óxidos
cerâmicos do tipo perovsquita

Neste trabalho utilizou-se uma rota similar ao método Pechini, o qual se
diferencia pela substituição do etilenoglicol e do ácido cítrico pelo uso da gelatina
como direcionador da reação (MAIA, 2005).
A gelatina é um polímero natural sendo uma mistura de polipeptídeos de alta
massa molecular, obtido pela hidrólise controlada das fibras de colágeno. As
matérias-primas utilizadas para sua fabricação são peles (suína e bovina) e ossos. O
colágeno natural é uma escleroproteína baseada em uma cadeia de polipeptídios
que compreende aproximadamente 1.050 aminoácidos. Esta estrutura helicoidal de
proteínas é a responsável pela insolubilidade do colágeno, que através de uma
hidrólise parcial é transformado em colágeno solúvel, resultando ou em gelatina, ou
em colágeno hidrolisado (MAIA, 2005).
Numa proteína os aminoácidos unem-se entre si através de ligações
peptídicas que resultam da reação do grupo amina (NH 2) de um aminoácido com o
grupo carboxílico (COOH) de outro aminoácido (ARMSTRONG, 1983; CONN et al.,
1980; LEHNINGER, 1986). Na Figura 5 (MAIA, 2005) temos uma ilustração desse
processo, onde se vê a cadeia carbônica principal, os radicais NH 2 e COOH e os
carbonos C, que são carbonos ligados ao grupamento COOH.

Figura 5 - Estrutura química de uma proteína (caso geral)

Um terço dos aminoácidos do colágeno, e conseqüentemente da gelatina, é
formado por glicina; outros 22% de prolina e hidroxiprolina e os restantes 45% são
distribuídos em 17 aminoácidos diferentes. Uma característica especial da gelatina é
o seu alto teor em aminoácidos básicos e ácidos. Os aminoácidos mais abundantes
na gelatina, que são a glicina a prolina e a hidroxiprolina. Gelatinas comestíveis
disponíveis comercialmente possuem em sua composição 84 a 90% de proteína, 8 a
12% de água e 2 à 4% de sais minerais (MAIA, 2005).
A gelatina destaca-se pela sua abundância e baixo custo, possuindo um vasto
número de aplicações que abrangem diversas áreas, como alimentos, embalagens e
coberturas comestíveis, indústria farmacêutica, fotográfica, entre outras. A gelatina
normalmente é dissolvida em solução aquosa acima de 40 °C passando a apresentar
estrutura polipeptídea com simples espiras.
2.5 PRINCÍPIOS BÁSICOS DAS TÉCNICAS INSTRUMENTAIS UTILIZADAS

Óxidos com formula geral ABO3 oferecem a possibilidade de serem
preparados em larga escala e em série, como sólidos isomorfos, para se estudar o
efeito da substituição parcial dos cátions A e B na fórmula (A1-XAxB1-yByO3), em
sólidos com comportamento catalítico (YAMAZOE e TERAOKA, 1988).
As técnicas de caracterização dos sistemas têm como objetivo estudar as
propriedades físicas e químicas dos sólidos preparados e identificar as estruturas

presentes para melhor entender suas aplicações, por exemplo, sua aplicabilidade
nas reações catalíticas.
Em geral, os materiais cerâmicos podem ser caracterizados por técnicas de
difração de raios X pelo método de pó (DRX), redução a temperatura programada
(RTP), espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), análises térmicas
(TG/DTA), microscopia eletrônica de varredura (MEV).
A Figura 6 mostra um fluxograma representativo das etapas de caracterização
de sistemas cerâmicos.

Caracterização dos
materiais cerâmicos

TG/DTA

RTP

DRX

FTIR

MEV

Figura 6 – Etapas gerais de caracterização de materiais cerâmicos.

2.5.1 Difração de Raios X (DRX)

O método de DRX está baseado no fenômeno de interferência de ondas
espalhadas por um cristal. Desde os primeiros estudos desses fenômenos,
determinou-se a relação entre a radiação utilizada com o comprimento de onda e o
material composto de átomos com distribuição própria cujos planos cristalinos com
distância d funcionam como rede de difração, produzindo máximos de interferância
de ordem n para os ângulos θ que satisfaçam a relação de Bragg (Equação 3),
(SKOOG, 1992).
nλ = 2dsenθ

(3)

onde,
n = número inteiro de máximos de interferência de onda;
λ = comprimento de onda dos raios X;
d = distância entre os dois planos;
θ = ângulo entre os raios X incidentes e o plano de rede.

Com esta equação, pode-se conhecer a distância entre os planos do cristal e
a sua orientação em relação ao feixe incidente e o tipo de átomo ou de molécula
responsável pelo espalhamento do feixe (WEST, 1999).
Outra informação obtida a partir das análises de DRX é o tamanho médio dos
cristalitos através da equação de Scherrer, que utiliza a largura e a meia altura dos
picos de difração das amostras analisadas (FWHM), na Equação 4:
t = 0,9λ/Bcosθ

(4)

onde,
t = tamanho da partícula;
λ = comprimento de onda dos raios X;
B = largura determinada à meia altura do pico de intensidade máxima;
θ = ângulo entre os raios X incidentes e o plano de rede.
As microdeformações (ε) são defeitos (variações) nos parâmetros de rede, que
podem ser calculadas a partir da equação 36:

 


4

cot 

(5)

A avaliação da cristalinidade é tecnologicamente importante, uma vez que
permite a definição da temperatura mínima necessária para a obtenção de amostras
com elevada cristalinidade. A cristalinidade nas amostras analisadas foi obtida com
base na relação entre a área integrada dos picos cristalinos e a área integrada da
fase amorfa.
A cristalinidade da amostra pode ser calculada a partir da Equação 6:

CR(%) 

Ac
x100%
Ac  Aa

(6)

Onde, CR é a cristalinidade da amostra, Ac a área integrada dos picos
cristalinos e Aa a área integrada da fase amorfa (cSILVA, 2005).
2.5.1.1 Método Rietveld de refinamento de estrutura
O Método Rietveld (MR) é um método de refinamento de estruturas
cristalinas, a partir de dados de difração de raios-X ou nêutrons. O método tem como
princípio realizar um ajuste do padrão de difração, refinando os fatores instrumentais
e os parâmetros estruturais característicos da amostra a ser analisada (parâmetro de
rede, posições atômicas, anisotropia, parâmetros de alargamento relacionados com
tensões da rede e tamanho de cristalitos). E ainda, a técnica permite identificar as
fases presentes no material (YOUNG, LARSON e SANTOS, 1995).
2.5.2 Redução à Temperatura Programada (RTP)

O método de redução à temperatura programada tem como fundamento a
medida do consumo de hidrogênio associada com a redução das espécies oxidadas
presentes na amostra, quando esta é submetida a um regime de aquecimento em
condições de temperatura programada. A técnica utiliza uma mistura gasosa de
hidrogênio (como agente redutor) e um gás inerte, o que permite a medida do
consumo de hidrogênio mediante um detector de condutividade térmica.
A mudança na condutividade térmica da mistura é detectada pelo detector de
condutividade térmica (DCT) e registrada como um sinal elétrico. Quando a redução
cessa, o hidrogênio não é mais consumido e a relação da mistura de componentes
retorna para a proporção estabelecida no início do experimento, ou seja, este
restabelece a condutividade térmica original da mistura e o sinal do DCT retorna à
linha base.
Cada pico representa pelo menos um processo de redução envolvendo um
composto particular, presente no sólido. Podem ser detectados vários picos de
redução sobre a rampa de aquecimento porque provavelmente a redução pode ser
iniciada em vários níveis de energia térmica. Cada pico, então, corresponde a
diferentes óxidos. A amplitude de cada pico é proporcional à taxa de reação e a área
do pico corresponde ao volume de hidrogênio consumido.

Os fatores que mais influenciam nas curvas de RTP são: velocidade de
aquecimento, vazão da mistura redutora, massa da amostra contida no reator e
concentração do gás redutor na mistura.
2.5.3 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR)

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho é uma técnica
baseada na capacidade de certos materiais em absorver energia na faixa do
espectro eletromagnético geralmente entre 500 e 4.500 cm-1. As bandas registradas
são decorrentes da absorção da radiação eletromagnética resultante dos
movimentos de torção, deformação, rotação e vibração dos átomos numa molécula.
Esses diferentes modos de vibração de uma molécula dão origem ao espectro
vibracional cujas bandas são características dos grupos funcionais da molécula
(WEST, 1999; SILVERSTEIN, 1991; NAKAMOTO, 1970).
Essas bandas correspondem a comprimentos de onda (µm) ou número de
onda (cm-1), os quais são característicos para cada mudança de nível vibracional na
molécula. As intensidades de absorção das bandas podem ser expressas como
transmitância (T) ou absorbância (A). A transmitância é a razão entre a energia
transmitida e a energia que incide na amostra e a absorbância é o logaritmo na base
10 da transmitância (A= log10 (1/T)).
2.5.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A importância do conhecimento da morfologia das partículas e pós têm levado
a um contínuo desenvolvimento das técnicas experimentais, relacionadas com a
microscopia óptica, eletrônica de varredura com alta resolução. A microscopia
eletrônica de varredura baseia-se nos processos de interação possíveis durante a
incidência de um feixe de elétrons, onde os diversos tipos de elétrons refletidos e
absorvidos são utilizados (FLEWITT e WILD, 1994).
Esta técnica, por apresentar excelente profundidade de foco, permite a
análise de superfícies irregulares, como superfícies de fratura, entre outras
(FLEWITT e WILD, 1994). No estudo da catálise, permite informações a respeito
sobre a forma, tamanho e homogeneidade dos grãos formados e formação de poros,
que estão diretamente associados à atividade catalítica do material em estudo.

2.5.5 Análises Térmicas

Estudos recentes mostram que, para a síntese de novos materiais, torna-se
importante a utilização da análise térmica no estudo das propriedades térmicas, tais
como: estabilidade e decomposição do material.
O termo análise térmica (thermal analysis/TA) é frequentemente usado para
descrever um conjunto de técnicas analíticas que investigam o comportamento de
uma amostra em função da temperatura (HATAKEYAMA e QUINN, 1994).
A análise térmica pode ser definida como “um grupo de técnicas na qual uma
propriedade física de uma substância e/ou de seus produtos de reação é medida em
função da temperatura ou tempo, enquanto a substância é submetida a um
programa controlado de temperatura” (WENDLANT, 1986).
Segundo Wendlant (1986), neste grupo de técnicas podem-se destacar as
seguintes:


Termogravimetria (TG) mede o ganho ou perda de massa em função do

tempo (com a temperatura constante) ou em função da temperatura, utilizando-se
um programa controlado de temperatura;


Análise térmica diferencial (DTA) fornece a diferença de temperatura de uma

amostra (Ta) comparada à de um material de referência (Tr), termicamente inerte,
quando se submete a amostra a um aquecimento ou resfriamento;


Calorimetria exploratória diferencial (DSC) monitora a diferença de energia

fornecida ou liberada entre a amostra (sistema reagente) e a referência (sistema
inerte), em função da temperatura, quando ambos os sistemas são submetidos a um
programa controlado de temperatura;
Algumas dessas técnicas, quando acopladas a outros sistemas, propiciam o
melhoramento na caracterização dos produtos gasosos liberados (DOLLIMORE et
al., 1984; FLYNN, 1992; MOTHÉ e AZEVEDO, 2002; FERNÁNDEZ e SÁNCHES,
2002; FARIAS et al., 2002). Pode-se citar entre eles: TermogravimetriaCromatrografia a Gás (TG-CG); Termogravimetria-Espectrometria de Massa (TGMS); Termogravimetria-Cromatrografia a Gás-Espectrometria de Massa (TG-CGMS), etc.
Nos sistemas termoanalíticos a amostra é colocada em um ambiente cuja
temperatura é controlada por um dispositivo programador e suas alterações são
monitoradas através de um transdutor adequado que produz um sinal elétrico de

saída análogo à transformação ocorrida. Este sinal de saída, após a amplificação
adequada, é aplicado a um instrumento de leitura.
O programador de temperatura pode ser ajustado para manter constante a
temperatura da amostra (operação isotérmica) ou pode ser ajustado para fazer com
que a sua temperatura varie linearmente com o tempo; a razão de aquecimento
pode e deve ser ajustada de acordo com as peculiaridades próprias das
transformações que a amostra deverá sofrer.
Dentre

as

técnicas

termoanalíticas

pode-se

destacar

a

análise

termogravimétrica como uma das principais, visto que esta técnica tem sido
amplamente utilizada nos setores da química, metalurgia, cerâmica, mineralogia,
tecnologia dos alimentos, etc.
2.5.6 Termogravimetria

A termogravimetria é uma técnica termoanalítica que fornece informações a
respeito do comportamento térmico de uma substância que pode ganhar ou perder
massa em função da temperatura ou do tempo. O resultado da alteração de massa
da substância fornecerá informações relativas à sua estabilidade térmica e também
dos compostos formados durante o aquecimento e resíduo final, quando houver
(WENDLANT, 1986).
O registro obtido desta medida é chamado de curva termogravimétrica ou
curva TG. A massa deve ser colocada em ordenadas, com valores decrescentes de
cima para baixo e o tempo (t) ou temperatura (T) em abscissas, com valores
decrescentes da direita para a esquerda (IONASHIRO, 1980).
A termogravimetria pode ser utilizada como uma técnica para síntese de
novas substâncias, uma vez que, durante a decomposição térmica da amostra, pode
ocorrer a formação de produtos intermediários.
Através do estudo da curva TG pode-se determinar a termoestabilidade da
substância, como também propor através de cálculos de variação de massa o
provável mecanismo de reação.
Existem três tipos de Termogravimetria que são comumente usados e que
podem ser observados na Figura 7: a TG Isotérmica ou estática, a TG Quase
isotérmica e a TG Dinâmica ou não isotérmica (WENDLANDT, 1972).

a) Termogravimetria isotérmica ou estática

Nesta são registradas as variações de massa em função do tempo sob
temperatura constante.

b) Termogravimetria quase isotérmica

Neste caso, no momento em que a amostra começa a perder massa, a
temperatura é mantida constante até que a massa se estabilize; quando isto ocorre
o aquecimento é retomado. Este procedimento pode se repetir em cada etapa da
decomposição térmica.
c) Termogravimetria não isotérmica ou dinâmica

Para essa a amostra é aquecida linearmente, registrando-se a curva de
variação de massa em função da temperatura ou do tempo.

Figura 7 – Curvas típicas dos métodos térmicos: (a) TG dinâmica, (b) TG isotérmica, (c) TG
quase isotérmica

2.5.6.1 Fatores que afetam as curvas Termogravimétricas

Como é de se esperar, vários fatores podem interferir nos resultados das
análises, assim como em qualquer outra técnica instrumental. Neste caso, os fatores
que afetam a natureza, precisão e exatidão dos resultados, podem ser devidos a
(IONASHIRO, 1980):

a) Fatores Instrumentais, dentre os quais podemos citar:


atmosfera do forno;



composição do porta-amostra;



razão do fluxo do gás de arraste;



razão de aquecimento do forno;



geometria do porta-amostra e do forno;



velocidade do registrador;



sensibilidade do mecanismo de detecção.

b) Fatores característicos da amostra, dentre os quais podemos citar:


natureza da amostra;



granulometria da amostra;



quantidade da amostra;



calor de reação;



compactação da amostra;



solubilidade dos gases liberados;



condutividade térmica da amostra.

O conhecimento detalhado da ação destes fatores é muito importante, pois
permite que o operador tire o máximo proveito das curvas termogravimétricas,
evitando que os erros mascarem os resultados. Para se ter uma boa
reprodutibilidade nas medidas é importante que se tenha amostra e condições
experimentais com as mesmas características.
2.5.7 Termogravimetria Derivada (DTG)

A Termogravimetria Derivada (DTG) é a derivada primeira de uma eventual
variação de massa da curva termogravimétrica. A curva DTG apresenta as
informações de uma forma mais visualmente acessível, mostra com mais clareza o
ponto de início e o final do processo.
Os picos obtidos são chamados de curva termogravimétrica derivada ou curva
DTG e são proporcionais à perda de massa da amostra. A derivada deve ser
colocada em ordenadas, com as perdas de massa voltadas para baixo e o tempo (t)

ou temperatura (T) em abscissas, com os valores crescentes da esquerda para a
direita (WENDLANT, 1986; IONASHIRO, 1980).
Na Figura 8 são apresentadas as curvas TG e DTG de uma amostra de
oxalato de cálcio monohidratado, com suas respectivas perdas de massa durante o
aquecimento, conforme as equações de reações descritas a seguir:
I) CaC2O4.H2O → CaC2O4 (s) + H2O
II) CaC2O4 → CaCO3 (s) + CO
III) CaCO3 → CaO (s) + CO2

Figura 8 – Curva TG e DTG do oxalato de cálcio

2.5.8 Análise Térmica Diferencial (DTA)

A Análise Térmica Diferencial (DTA) é uma técnica na qual a temperatura de
uma substância é comparada com a temperatura de um material de referência
termicamente inerte, enquanto que a amostra (Ta) e o material de referência (Tr) são
submetidos a uma programação controlada de temperatura.
As medições de temperatura são diferenciais, ou seja, (Ta – Tr = ∆T), em
função da temperatura ou do tempo, considerando que o aquecimento ou

resfriamento são sempre feitos em ritmo linear (dT/dt = constante) (GIOLITO e
IONASHIRO, 1988).
Através das curvas DTA, as mudanças na temperatura da amostra devido à
decomposição da amostra, oxidação, fusão, sublimação, vaporização, modificação
na estrutura cristalina da amostra, reações de desidratação e outras reações
químicas são registradas como reações endotérmicas ou exotérmicas (WENDLANT,
1986).
A curva registrada em análise térmica diferencial (DTA) é chamada de curva
de análise térmica diferencial ou curva DTA, e as diferenças de temperatura (∆T)
devem ser colocadas nas ordenadas, com as reações endotérmicas voltadas para
baixo e tempo (t) ou temperatura (T) devem ser colocados em abscissas, com os
valores crescentes da esquerda para a direita.
A Figura 9 apresenta um esquema genérico dos possíveis eventos térmicos
que podem ocorrer durante aquecimento ou resfriamento em uma amostra durante
um ensaio feito por DTA. Em I é apresentado uma mudança da linha base, II e III
são picos que caracterizam eventos endotérmicos e IV um pico que caracteriza um
evento exotérmico.

Figura 9 – Representação de uma curva DTA com possíveis reações durante o aquecimento

2.5.9 Fundamentos de Cinética

Devido à grande ênfase dada à cinética no estado gasoso ou mesmo no
líquido, nos habituamos a teorias, pois consideramos as leis que envolvem a

mudança de concentrações dos reagentes (líquidos ou gasosos) como expressa na
equação a seguir:
D→E

que pode ser escrita da seguinte maneira (BROWN, 1980; OZAWA, 1965):

(5)

onde [D] e [E] são as concentrações em função do tempo ou temperatura e taxa
significa a velocidade de desaparecimento. Assim, se considerarmos que a reação é
de primeira ordem (somente a molécula D desaparece para produzir a molécula E),
a taxa de reação pode ser escrita como:

(6)

onde k é a constante de velocidade ou reação. Assim, se consideramos que k varia
com a temperatura, e, portanto, segue o comportamento de Arrhenius (que expressa
a relação entre a velocidade de reação e a temperatura), temos então:

(7)

onde A é o fator pré-exponencial ou fator de frequência, Ea é a energia de ativação e
T é a temperatura (em K).
Na literatura, inúmeros trabalhos propuseram e ainda propõem modelos
cinéticos e isto gera muita controvérsia (BROWN, 1998). Contudo, o atual estado do
conhecimento em cinética de reações complexas ainda não produziu alternativa
claramente melhor, e a expressão de Arrhenius mantém-se largamente utilizada.
Svante Arrhenius estabeleceu que somente aquelas moléculas possuindo
energia maior que certa quantidade de Ea irá reagir quimicamente. Define-se energia
de ativação como sendo a energia necessária para que uma reação ocorra, isto é, a

energia necessária para mover os reagentes através de uma “barreira energética” de
forma que a reação possa iniciar (KUO, 1986).
Além da energia de ativação, outros parâmetros cinéticos são normalmente
utilizados para se prever o comportamento térmico de um sistema reacional, tais
como o fator pré-exponencial (A) que representa a frequência das colisões efetivas
entre as moléculas e K, a constante da taxa a uma determinada temperatura.
A energia de ativação (Ea), fator pré-exponencial (A) e a constante específica
de taxa de reação (k) podem ser obtidos a partir de ensaios experimentais, e a
Análise Térmica apresenta-se como uma ferramenta útil possibilitando tais
determinações.
Atualmente, muitos pesquisadores têm realizado estudos de reações de
desidratação, decomposição ou cristalização no estado sólido utilizando o método
não isotérmico, a partir de três ou mais curvas TG ou calorimétricas (DSC), visto que
há mais facilidade na operação do aparelho nesta condição do que em método
isotérmico. Além do mais, em condição isotérmica, é necessário um tempo maior da
amostra sob este regime e, também, devido ao fato da necessidade de um tempo de
reação da amostra em um intervalo muito curto, sendo, portanto, difícil de controlar o
sistema (BROWN, 1980).
De maneira especial, as curvas TG é uma técnica que vem sendo utilizada
para o estudo da decomposição térmica de diversos tipos de amostras, mas
especificamente para materiais sólidos. Assim, a partir das curvas TG, propõem-se o
estudo das amostras sólidas deste trabalho, fornecendo informações sobre a
desidratação e decomposição térmica para a determinação dos parâmetros
cinéticos.
2.5.9.1 Obtenção dos parâmetros cinéticos pelo método Model Free Kinects
por Análise Térmica

As reações estudadas na análise térmica são consideradas reações
heterogêneas. Entre as reações que envolvem sólidos, as mais exploradas são as
do tipo:
A(s) → B(s) + C(g)

Estas reações são mais fáceis de serem estudadas experimentalmente, pois a
fração decomposta (α) pode ser determinada em função da perda de massa do
reagente e por expressões matemáticas.
Em vários processos, a determinação da taxa de reação específica depende
da conversão (α), temperatura (T) e do tempo (t). A taxa de reação representada
como função da conversão f(α) é diferente para cada processo e o modelo de
reação deve ser determinado experimentalmente. Para reações simples, é possível
o valor estimado de f(α) com ordem de reação n. Para reações complexas a f(α) é
complicada e geralmente desconhecida, neste caso o algoritmo de ordem n causa
dados cinéticos imprecisos.
O emprego do modelo Model free Kinetics com base na teoria de Vyazovkin
(VYAZOVKIN;

DOLLIMORE,

1996;

VYAZOVKIN;

SBIRRAZZUOLI,

1997;

VYAZOVKIN; WIGHT, 1999), permite obter informações cinéticas de reações
complexas.
Este modelo é baseado em técnicas isoconversionais para o cálculo da
energia de ativação efetiva (E) como uma função da conversão (α) da reação
química, E = f(α).
Assim, em sua aproximação seguem-se todas as conversões obtidas a partir
de múltiplos experimentos. A teoria é baseada assumindo-se que:

(8)

sendo t o tempo, T a temperatura e α a extensão de conversão, f(α) representa o
modelo de reação e k(T) o coeficiente taxa de reação de Arrhenius, então:

(9)

sendo R a constante universal dos gases.
Tomando como base a Equação (9) e dividindo pela razão de aquecimento β
= dT/dt obtêm-se,

(10)

sendo dα/dt a taxa de reação, K a constante de velocidade. Substituindo a Equação
(10) na Equação (11), têm-se:

(11)

integrando até a conversão, α (na temperatura T),

(12)

desde que E/2RT>>1, a integral da temperatura poderá ser aproximada por,

(13)

substituindo a integral da temperatura e rearranjando na forma logarítmica,

(14)

sendo,

(15)

Uma das principais vantagens desse método é a possibilidade de isolar a
função g(α) do coeficiente linear. A determinação desta função em processos
complexos é difícil de ser determinada.

A equação 13 é definida como equação dinâmica, que é usada para a
determinação da energia de ativação para todos os valores de conversão.
A equação 14 permite obter a energia de ativação E a e o fator pré-exponencial
A.
A Figura 10 ilustra a obtenção da energia de ativação e do fator préexponencial a partir da curva de Arrhenius (regressão linear). Sendo a equação da
reta y = a0 + a1x temos que,

Figura 10 – Curva de Arrhenius

Por regressão linear ajusta-se a melhor reta y = a0 + a1x. Tem-se que

. Da equação 14 obtém-se que E = - R.a1 .
Em experimentos típicos é necessário obter pelo menos três razões de
aquecimento (β) diferentes e as respectivas curvas de conversão são avaliadas a
partir da curva TG.
Para cada conversão (α), plotando-se ln(β/T2) versus 1/T obtém-se uma reta
cuja inclinação é (-E/R) e o fator pré-exponencial (A) é obtido por meio de cálculos
que dependem do intercepto da extrapolação da reta no eixo y, assim tanto E como
A são obtidos em função da conversão.

2.5.9.2 Obtenção dos parâmetros cinéticos pelo método Flynn e Wall por
Análise Térmica
A norma ASTM E 1641 para determinação de parâmetros cinéticos por meio
de termogravimetria utiliza como base o método proposto por Flynn e Wall (1966).
Esse método permite a obtenção dos parâmetros cinéticos, como a energia de
ativação, diretamente das curvas termogravimétricas em várias razões de
aquecimento e tem como base a suposição de que a decomposição obedece à
cinética de primeira ordem.
O método proposto por Flynn e Wall utiliza a Equação 16 para se determinar
a Ea:
(16)

sendo β a razão de aquecimento, E a energia de ativação estimada, b uma variável
de interação, R a constante universal dos gases e T a temperatura.
Calcula-se a energia de ativação estimada, utilizando a Equação 16,
empregando-se o valor da inclinação da reta, Δ(logβ)/Δ(1/T) e fixando o valor de
0,457/K para b na primeira interação.
Este é um método iterativo, utilizam-se valores tabelados para as iterações de
b. Esses valores foram determinados e tabelados por Doyle (1961 e 1962) e
compreendem a uma faixa de 7≤ E/RT≤ 60.

CAPÍTULO 3
METODOLOGIA
EXPERIMENTAL

CAPÍTULO 3 - METODOLOGIA EXPERIMENTAL
3.1 SÍNTESE DOS ÓXIDOS CERÂMICOS TIPO PEROVSQUITA

Os óxidos foram preparados partindo dos reagentes enumerados na Tabela 1,
usando o método dos precursores poliméricos modificado. Este método possui
vantagens de ser rápido, de baixo custo com o uso da gelatina e por usar
temperaturas baixas na síntese, quando comparado aos métodos tradicionais. Essas
características são relevantes no que diz respeito à determinação das propriedades
catalíticas, eletrônicas e magnéticas destes materiais.
Em relação ao fator de tolerância para se obter a estrutura perovsquita,
relacionando-se os raios iônicos dos íons de praseodímio com os íons de cobalto ou
níquel e do átomo de oxigênio, temos o valor para as amostras PrCoO 3 e PrNiO3 de
0,91.

Tabela 1 - Reagentes utilizados na síntese dos óxidos mistos, procedência e pureza

Reagentes

Origem

Pureza
(%)

Nitrato de Níquel II
hexa-hidratado

Aldrich Chem

99,9%

Aldrich Chem

99,9%

Aldrich Chem

98%

Nitrato de
Praseodímio III hexahidratado
Nitrato de Cobalto II
hexa-hidratado

Farmácia de
Gelatina

manipulação
(uso comercial)

Na preparação dos sistemas cerâmicos utilizou-se a razão molar ou mássica
3:1 de gelatina e cátions metálicos. O fluxograma demonstrativo da síntese dos pós
é apresentado na Figura 11.

As soluções precursoras contendo os cátions metálicos foram preparadas a
partir do nitrato de praseodímio III hexa-hidratado, nitrato de níquel II hexa-hidratado
e nitrato de cobalto II hexa-hidratado.
Para a preparação da resina polimérica da amostra PrCoO3, inicialmente, foi
adicionado o nitrato de cobalto II hexa-hidratado a um béquer contendo água
deionizada sob agitação constante a uma temperatura entre 60ºC e 70ºC por 5
minutos. Adicionou-se nitrato de praseodímio III hexa-hidratado e o sistema foi
homogeneizado por mais 5 minutos.
Após esse tempo, foi adicionada a gelatina à solução a uma temperatura de
70ºC e agitado durante 40 minutos. Com isso, elevou-se a temperatura para 90ºC
durante 1 hora, resultando em uma resina, a qual foi pré-calcinada a 350ºC por 2
horas com uma razão de aquecimento de 5ºCmin-1, a fim de se eliminar parte da
matéria orgânica presente no composto. O material resultante foi então calcinado às
temperaturas de 500ºC, 700ºC e 900ºC durante 4 horas; com as condições de
calcinação a 700°C com razão de aquecimento de 2ºCmin-1 e 5ºCmin-1 e atmosfera
do forno (ar e oxigênio).
Este procedimento foi utilizado para a obtenção da resina da amostra PrCoO3,
a partir da solução de cátions metálicos, como o nitrato de praseodímio III hexahidratado e do nitrato de cobalto II hexa-hidratado. O mesmo procedimento foi
adotado para a amostra PrNiO3, com a solução de cátion metálico do nitrato de
praseodímio III hexa-hidratado com o nitrato de níquel II hexa-hidratado.

Solução 1

Solução 1

Co+2(aq) ou Ni+2(aq)

Pr+3(aq)

60 - 70°C / 5min

Solução aquosa
contendo Co+2 ou Ni+2
e Pr+3

70°C / 40min

Gelatina

90°C / 60min

Resina Precursora
Tratamento Térmico
(T = 350°C / 2h)
Pó Precursor

Calcinações
(T= 500, 700 e 900°C)

Perovsquita
Figura 11 – Fluxograma demonstrativo das etapas de obtenção das amostras PrCoO3 e
PrNiO3

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS CERÂMICOS

3.2.1 Difração de Raios X
Neste trabalho, esta técnica foi utilizada com a finalidade de confirmar a
formação da estrutura perovsquita e identificar a presença de outros compostos.
Estes ensaios foram realizados pelo método do pó em um difratômetro da Shimadzu

XRD-7000, utilizando radiação Kα do cobre (1,54Å), obtida por tensão de 30kV,
corrente de 30mA, velocidade de varredura de 2º min-1 e passo de 0,02°. Os ângulos
de difração (2θ) foram escaneados numa faixa que varia entre 10º e 90º.
A identificação dos compostos foi realizada por comparação com os dados do
JCPDS - International Center of Diffraction Data.
Os difratogramas de raios X dos sistemas de óxidos cerâmicos de PrCoO3 e
PrNiO3 foram obtidos a partir dos precursores calcinados (500, 700 e 900°C) e com
observações relacionadas aos fatores instrumentais (razão de aquecimento do forno
e atmosfera do forno), como mostra a Tabela 2.
Com a vantagem na utilização do método Rietveld, pode-se fazer uma análise
quantitativa das fases presentes na amostra PrCoO3.
Tabela 2 – Parâmetros experimentais utilizados durante a calcinação das amostras
Temperatura (°C)
500 °C

Razão de

Atmosfera

aquecimento

do forno

5°Cmin-1

ar
ar

-1

2°Cmin

Oxigênio

700 °C

900 °C

5°Cmin-1

ar

5°Cmin-1

ar

3.2.2 Redução à Temperatura Programada (RTP)

A Redução à Temperatura Programada foi realizada em um equipamento
AUTOCHEM II da Micromeritics. A amostra com massa média de 20mg foi aquecida
a uma taxa de 50 mLmin-1 desde a temperatura ambiente até 1.000˚C, sob fluxo
gasoso de 10% H2/Ar.

3.2.3 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR)

A espectroscopia de infravermelho foi utilizada com o intuito de verificar os
estiramentos das ligações Metal-Oxigênio e Oxigênio-Hidrogênio. Para isso, foi feita
uma mistura da amostra com o brometo de potássio (KBr). As amostras foram
empastilhadas para a realização da análise de infravermelho na faixa espectral de
4.500 a 400 cm-1. O espectrofotômetro utilizado foi o IR Prestige-21, da Shimadzu.
3.2.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

As imagens de MEV foram obtidas utilizando o equipamento Philips, modelo
XL – 30 ESEM, com potência de 20kV, utilizando revestimento com carbono para as
amostras.

3.2.5 Análises Térmicas

As curvas termogravimétricas dos pós-precursores foram obtidas para se
determinar a faixa de temperatura para o estudo da decomposição térmica
observando a remoção da matéria orgânica presente no material.
3.3.5.1 Equipamentos utilizados para os estudos em Análise Térmica

Balança Termogravimétrica e Analisador Térmico Diferencial (simultâneo) Shimadzu 60H - Permite utilizar massa de amostra de 50 mg. A faixa de
temperatura, da temperatura ambiente até 1100°C. Vazão máxima do gás de arraste
100 mLmin-1. Razão de aquecimento programável de até 50,0°Cmin-1.

Figura 12 – Balança Termogravimétrica e Analisador Térmico Diferencial (DTA) utilizado.

3.2.5.2 Determinação das condições experimentais
Com o objetivo de determinar o comportamento da decomposição térmica da
matéria orgânica foram realizadas análises termogravimétricas das amostras em
atmosfera de ar sintético.
As condições estabelecidas para todos os ensaios TG e DTA que são
realizadas simultaneamente foram:
 Razão de aquecimento de 10, 20 e 30°Cmin-1 desde a temperatura ambiente
até 700°C
 Suporte da amostra = Alumina
 Massa da amostra = ~1mg
 Atmosfera = Ar sintético
 Vazão do gás de arraste = 50 mLmin-1

Os dados obtidos na análise termogravimétrica nas razões de aquecimento
de 10, 20 e 30°Cmin-1 foram aplicados ao modelos cinéticos Model Free Kinetics e
Flynn e Wall para a obtenção dos parâmetros cinéticos relacionados à
decomposição da matéria orgânica dos sistemas.

3.3.5.3 Metodologia para o Estudo Cinético a partir da Análise Térmica
O estudo das amostras PrCoO3 e PrNiO3 foi conduzido empregando a análise
termogravimétrica (TG) fornecendo informações sobre as reações de desidratação e
decomposição térmica da matéria orgânica, determinando assim os parâmetros
cinéticos, nesse caso os valores da energia de ativação.
A partir da decomposição das amostras apresentadas nas curvas TG e DTG,
é selecionada a região a ser estudada. Para selecionar a região a ser estudada,
tomou-se como base a segunda região de decomposição, ou seja, a região da curva
TG deve corresponder ao mesmo intervalo que antecede e precede esta região na
curva DTG. O início desta região é considerado 0% de conversão e o final desta
região é considerado 100% de conversão.
Neste trabalho a energia de ativação foi deteminada pelos métodos não
isotérmicos proposto por Vyazovkin (Model Free Kinetics) e Flynn e Wall (ASTM E
1641).
Nestes métodos são utilizados dados integrais das curvas TG em diferentes
razões de aquecimento lineares (10, 20 e 30ºCmin-1), onde os valores de Ea são
estimados para cada grau de conversão ().
O grau de conversão ou simplesmente conversão (α) é definida em termos da
mudança de massa na amostra. Os valores de conversão são determinados a partir
da diferença entre a massa inicial e final da amostra obtidos a partir das curvas TG.
Para o cálculo da conversão utilizou-se a equação abaixo:

α=

m0 - mt
m0 - m∞

(17)

sendo:
α é a conversão
m0 é a massa inicial da amostra
m∞ é a massa da amostra no final do estágio em estudo
mt é a massa da amostra que varia com o tempo (t) ou Temperatura (T)
As temperaturas correspondentes a cada conversão são determinadas por
meio da curva de perda de massa. Determina-se a energia de ativação de Arrhenius

plotando o logaritmo da respectiva razão de aquecimento (log β) versus o inverso da
temperatura absoluta no nível de conversão (1/T).
Por meio da curva TG/DTG, determina-se a região que será estudada e
calcula-se a conversão (α) em função da temperatura (T) para todas as razões de
aquecimento. Para cada conversão (α) determinam-se as temperaturas absolutas.
A partir deste ponto, a energia de ativação pelo método Model Free Kinetics
foi calculada para cada conversão com base na inclinação das retas obtidas quando
se plota ln (β/T2) em função de 1/T. Utilizou-se o Método dos Mínimos Quadrados
(Regressão Linear) para determinar os coeficientes a 0 e a1. O coeficiente a1 é
utilizado para determinar a energia de ativação (-Ea/R).
A energia de ativação pelo método Flynn e Wall utilizou-se do Método dos
Mínimos Quadrados (Regressão Linear) para se determinar a inclinação da reta,
Δ(logβ ) / Δ(1/T). Portanto, a energia de ativação estimada (Eae) pode ser calculada
por meio da Equação (18), empregando-se o valor da inclinação da reta, Δ(logβ) /
Δ(1/T) e fixando o valor de 0,457 para b na primeira iteração.

(18)

Este é um método iterativo, utilizam-se valores tabelados para as iterações de
b. Esses valores foram determinados e tabelados por Doyle (1961 e 1962) e
compreendem a uma faixa de 7≤ E/RT≤ 60.

CAPÍTULO 4
RESULTADOS E
DISCUSSÃO

CAPÍTULO 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX)

4.1.1 Amostra PrCoO3
Os resultados apresentados na Figura 13 mostram a formação da fase
cristalina do tipo perovsquita nas temperaturas 500°C, 700°C e 900°C. O sistema
Pr/Co calcinado a 500°C já apresenta alguma cristalinidade, tendo sua cristalização
completa à temperatura de 700°C com formação das espécies ABO3 e B3O4, ou
seja, mistura de óxidos sendo a fase perovsquita de maior proporção (PrCoO3) e
alguns picos da fase espinélio (Co3O4). O método dos utilizado promoveu a
formação da fase perovsquita, a partir da temperatura de 700ºC.
Uma ampliação da região do diagrama 2θ entre 33,0 e 33,5 mostra a
formação da estrutura do tipo perovsquita do PrCoO 3 (cúbica) para o pico de
difração de maior intensidade, como descritas nas Figuras 14 – 17. A presença de
fase secundária e a confirmação da estrutura perovsquita foram obtidas através da
comparação com as cartas padrão JCPDS 25-1069 e 78-1970, referentes às fases
PrCoO3 e Co3O4, respectivamente. Também foi detectada na amostra em estudo
fase secundária como Pr6O11 quando calcinada em atmosfera de oxigênio.
De acordo com a literatura (HASHIMOTO, 2009) a amostra PrCoO 3 pode não
ter apresentado os difratogramas com a fase perovsquita sendo a única fase, no
entanto, mesmo com tratamentos térmicos, ainda assim se obtém fases secundárias
na reação.
Ao se quantificar as fases pelo método Rietveld foi observado que na
temperatura a 700°C a fase perovsquita foi de 95% e a fase espinélio foi de 5%. E
para a temperatura de 900°C a fase perovsquita foi 98% e a fase espinélio foi de
2%. Logo, houve a diminuição da fase espinélio Co 3O4 e aumento da fase
perovsquita com PrCoO3 com o aumento da temperatura.
Com relação às condições de calcinação, razão de aquecimento (Figuras 14 e
15) e atmosfera do forno (Figuras 14 e 17), observa-se apenas que com a mudança
da atmosfera do forno houve o aparecimento de fase óxida do praseodímio.
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Figura 13 – Difratogramas de raios X para a amostra PrCoO3 calcinadas a 500°C, 700°C e
900°C.
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Figura 14 – Difratograma de raios X para a amostra PrCoO3 a 700°C / 2°Cmin-1.
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Figura 15 – Difratograma de raios X para a amostra PrCoO3 a 700°C / 5°Cmin-1.
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Figura 16 – Difratograma de raios X para a amostra PrCoO3 a 900°C / 5°Cmin-1.
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Figura 17 – Difratograma de raios X para a amostra PrCoO3 a 700°C / 2°Cmin-1/ com
atmosfera O2.

Considerando que as fases são cristalinas a partir de 700°C, foi determinada
a cristalinidade como também o tamanho médio de cristalito, sendo este último
observado pelas equações de Deybe-Scherrer; isto porque, o tamanho médio de
cristalito indica o comportamento da cristalinidade em função da calcinação e é
possível observar que à medida que a temperatura aumenta, a largura do pico
diminui. De acordo com a fórmula de Scherrer, a largura do pico é inversamente
proporcional ao tamanho médio da partícula. Como era de se esperar, a
cristalinidade aumentou com o aumento da temperatura de calcinação, pois maiores
temperaturas (maior energia térmica) aceleram a acomodação dos átomos na
estrutura cristalina. A maior temperatura também promove um maior crescimento
dos cristalitos.
Para uma mesma temperatura e diferentes razões de aquecimento, como
mostrado na Tabela 3, verifica-se aumento do tamanho médio de cristalito e
cristalinidade para a menor razão de aquecimento, nesse caso, a 2°Cmin-1.
No caso do fator instrumental atmosfera do forno (ar e O 2) numa mesma
temperatura e igual razão de aquecimento, observa-se que a calcinação obteve um
maior tamanho médio de cristalito e uma maior cristalinidade no composto formado.

A Tabela

3

apresenta

também o

tamanho

médio

do

cristalito

e

microdeformação, obtidas pela equação de Scherrer, para as amostras calcinadas.
Sabe-se que a microdeformação e o tamanho da partícula estão intrinsecamente
relacionados com a largura do pico de difração e que as microdeformações são
defeitos (variações) nos parâmetros de rede. De uma maneira geral, a
microdeformação diminui com o aumento da temperatura, pois a partícula aumenta
seu tamanho com o aumento da temperatura (SOARES, 2008).

Tabela 3 – Influência da temperatura de calcinação nos parâmetros de cristalinidade e
tamanho de cristalito para PrCoO3

T (ºC)

Razão de

Tamanho de

Microdeformação

Cristalinidade

aquecimento

cristalito (nm)

(%)

(%)

-1

(°C.min )
700 (ar)

2

46,05

0,001972

90,34

700 (ar)

5

44,18

0,001992

93,46

700 (O2)

2

39,57

0,003967

97,09

900 (ar)

5

83,09*

0, 001150

96,07

* Foi encontrado tamanho de cristalitos fora dos limites da equação de Scherrer.

4.1.2 Amostra PrNiO3

Os resultados apresentados nas Figuras 18 - 22 mostram os difratogramas da
amostra PrNiO3 com a sua cristalização completa à temperatura de 700°C com
formação das espécies PrNiO3 e óxidos isolados como Pr6O11 e NiO.
A presença de fase secundária (Pr 6O11) e a confirmação da estrutura
perovsquita foram obtidas através da comparação com a carta padrão JCPDS 792453 e 42-1121, para as fases PrNiO3 e Pr6O11, respectivamente. Também foi
detectado na amostra em estudo fase secundária como NiO em pequena proporção,
nas Figuras 19 e 20.
Segundo a literatura (ESCOTE et al., 2000), sistemas monofásicos PrNiO 3
são obtidos apenas quando preparados por métodos sol-gel e submetidos a
tratamento térmico de alta temperatura e pressão. Tal característica sugere que
apenas prolongados tratamentos térmicos sob

pressões de oxigênio são

necessárias para a eliminação de fases óxidas secundárias nestes materiais.

É importante notar que a presença de picos de difração na cinética de
formação da fase associada a PrNiO3 é pouco perceptível, às vezes, devido à
sobreposição de picos referentes às fases Pr 6O11 e NiO. No entanto, mesmo sem
tratamentos térmicos com altas temperaturas e pressão, a ocorrência da fase
perovsquita foi confirmada nas Figuras 19 - 22.
Com relação ao fator instrumental razão de aquecimento do forno, foi
observado que não houve tanta influência nas mudanças de fases do material. À
mesma temperatura (700°C), mas razões de aquecimento diferentes, houve o
desaparecimento da fase secundária NiO a uma razão de aquecimento menor. Isso
se deve a que para razões lentas há uma maior tendência para a formação da
estrutura desejada por haver uma maior organização dos átomos.
Quanto ao fator instrumental atmosfera do forno (Figuras 21 e 22), a estrutura
do composto foi evidenciada assim como as fases oxidas secundárias. Os picos
ficaram definidos, comparada com a amostra calcinada à mesma temperatura, nesse
caso 700°C, e mesma razão de aquecimento. De acordo com Escote et al. (2000),
as amostras deveriam ser submetidas a tratamento térmico de 1000°C, pressão de
oxigênio de 70 bar durante 48h para obtermos sistemas monofásicos. No entanto,
obteve-se a fase perovsquita a uma menor temperatura de calcinação e num
tratamento térmico relativamente pequeno, nesse caso, quatro horas.
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Figura 18 - Difratogramas de raios X para a amostra PrNiO3 calcinadas a 500°C, 700°C
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Figura 19 – Difratograma de raios X para a amostra PrNiO 3 a 700°C / 5°Cmin-1.
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Figura 20 – Difratograma de raios X para a amostra PrNiO3 a 900°C / 5°Cmin-1.
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Figura 21 – Difratograma de raios X para a amostra PrNiO3 a 700°C / 2°Cmin-1.
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Figura 22 – Difratograma de raios X para a amostra PrNiO3 a 700°C / 2°Cmin-1/ com
atmosfera O2.

Para uma mesma temperatura e diferentes razões de aquecimento, como
mostrado na Tabela 4, verifica-se que a uma menor razão tem-se um tamanho
médio de cristalito menor, bem como, uma maior cristalinidade. O tamanho de
cristalito menor a uma menor razão de aquecimento não está de acordo com a
literatura; verifica-se isso, pois no material de níquel há uma certa quantidade de
óxidos que não representam a fase desejada.
No caso do fator instrumental atmosfera do forno numa mesma temperatura e
igual razão de aquecimento, observa-se que obteve um maior tamanho médio de
cristalito e uma maior cristalinidade no composto formado.
A Tabela

4

apresenta

também o

tamanho

médio

do

cristalito

e

microdeformação, obtidas pela equação de Scherrer, para as amostras calcinadas.
De uma maneira geral, a microdeformação diminui com o aumento da temperatura,
pois a partícula aumenta seu tamanho com o aumento da temperatura (SOARES,
2008).

Tabela 4 – Influência da temperatura de calcinação nos parâmetros de cristalinidade e
tamanho de cristalito para PrNiO3

T (ºC)

Razão de

Tamanho de

Microdeformação

Cristalinidade

aquecimento

cristalito (nm)

(%)

(%)

(°C.min-1)
700

2

12,40

0,007203

51,17

700 (ar)

5

47,90

0,002556

66,30

700 (O2)

2

16,82

0,005906

51,24

900

5

52,52*

0,001819

83,79

* Foi encontrado tamanho de cristalitos fora dos limites da equação de Scherrer.

4.2 REDUÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (RTP)

A perovsquita do tipo PrCoO3, segundo dados da literatura (PENA et al.,
1981; LAGO et al., 1997) é reduzida em duas etapas. A cerca de 360◦C é reduzida
de Co3+ para Co2+ e em 510 - 572◦C de Co2+ para Co0. Ambas as reduções de Co3+
to Co2+ e de Co2+ para Co0 ocorrem a baixas temperaturas para o PrCoO3, e estes
dois picos de redução são referentes a mudanças na estrutura perovsquita. De
acordo com a Figura 23, podemos observar os picos de redução para a amostra
PrCoO3 calcinada a 700°C, onde ocorrem a aproximadamente 380°C referente à
redução Co3+ para Co2+; 514,1°C referente à redução Co2+ para Co0 e o terceiro
pico em menor proporção referente a redução da fase espinélio a 572,6°C.
O material PrNiO3 mostra picos de consumo de H2, aproximadamente, 365°C;
453°C e 597°C, como mostra a Figura 24. De acordo com FALCÓN (2000) o
primeiro pico de TPR corresponde à primeira redução de níquel (Ni +3 →Ni+2)
enquanto que o segundo pico corresponde à redução a níquel metálico (Ni +2 → Ni0).
O último pico pode ser atribuído a redução da fase NiO segregada (Equação 17),
corroborando com os resultados já apresentados de DRX (TANABE, E.; ASSAF, E.;
2009).
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Figura 23 – Perfil de redução por temperatura programada para a amostra PrCoO 3 calcinada
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Figura 24 - Perfil de redução por temperatura programada para a amostra PrNiO 3 calcinada
a 700°C/ 5°Cmin-1.

4.3 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO DO INFRAVERMELHO (FTIR)

Os espectros de absorção na região do infravermelho para os sistemas
PrCoO3 e PrNiO3, nas temperaturas de 350, 500, 700 e 900°C, são apresentados
nas Figuras 25 e 26. Observa-se bandas características entre 600 e 480 cm-1
referente à coordenação do cátion de cobalto ou níquel com os grupos carboxílicos
da gelatina, para os materiais a 700 e 900°C.
Observa-se também segundo (MELO, 2008), bandas a cerca de 1.100 cm-1
indica a presença de grupos de hidroxilas na superfície do material. No entanto, o
grupo hidroxila presente na água HOH pode ser distinguida, uma vez que sua
frequencia é cerca de 1600 cm-1. Bandas atribuídas a éster também são observados,
sendo localizado a cerca de 1.620 e 1.520 cm-1, sendo o primeiro pico atribuído a
M (C = O), enquanto que o segundo é atribuído a M (COO-).
Para o material de PrCoO3 observa-se que com o aumento da temperatura
(700°C e 900°C), na Figura 25, verifica-se a presença da formação da estrutura
espinélio, relativo ao óxido de cobalto Co3O4 observado nos difratogramas de raios
X. De acordo com Pimentel et al. (2005), óxidos do tipo espinélio podem ser exibidos
com duas atribuições no FTIR com frequências v1 de 665 cm-1 e v2 580 cm-1.
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Figura 25 – Espectro de FTIR para a amostra PrCoO3 calcinados a 350°C, 500°C, 700°C e
900°C/4h
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Figura 26 – Espectro de FTIR para a amostra PrNiO3 calcinados a 350°C, 500°C, 700°C e
900°C/4h

4.4 ANÁLISES TÉRMICAS

As curvas termogravimétricas da gelatina natural e dos pós precursores são
mostradas na Figura 27. Nessa figura são observados que a decomposição da
gelatina ocorre em três etapas distintas. A primeira etapa que corresponde a uma
redução de 12,2 % está associada com a umidade (água de hidratação). A segunda,
em torno de 44,4 % pode ser atribuída à eliminação dos fragmentos de aminoácidos,
usualmente prolina, a qual é termodinamicamente susceptível a degradação térmica
em atmosfera oxidante. A última etapa com perda em torno de 41,4 %, pode estar
associada à degradação da glicina (MENEZES, 2007).
Na Figura 27 as curvas termogravimétricas do pós precursores apresentam
duas etapas de perda de massa, com comportamento similar à curva da gelatina
pura, o que é um indicativo da presença da matéria orgânica proveniente da
gelatina. A primeira etapa de perda, entre 25 e 300°C, está associada com a
umidade (água de hidratação) e também pode ser atribuída a eliminação da prolina,

presente na gelatina. A segunda etapa de perda massa, entre 300ºC e 600ºC, pode
ser atribuída à eliminação dos fragmentos de aminoácidos, provenientes da gelatina.
A decomposição ocorre a temperaturas maiores para os pós precursores
devido à interação da glicina através dos grupos carboxilatos e amina com os íons
metálicos formando grupos coordenantes, dando assim mais estabilidade a estrutura
e evitando a oxidação de grande conteúdo de glicina.
Como pode ser visto na Figura 28, para as curvas DTA dos pós precursores
foi observado um forte pico do tipo exotérmico na região de 300 a 450°C. Este pico
pode ser atribuído a processos de decomposição de grupos orgânicos e a quebra de
ligações entre os íons metais e os grupos carboxila do direcionador orgânico
(GIRIDHAR, 2008).
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Figura 27 – Curvas de TG da gelatina e das amostras PrCoO3 e PrNiO3
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Figura 28 – Curvas DTA das amostras PrCoO3 e PrNiO3

4.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)

As micrografias nas Figuras 29 e 30 mostram as amostras de PrCoO3 à
temperatura de (a) 700°C e (b) 900°C, respectivamente, para uma mesma
ampliação. Como podem ser observadas, as partículas têm uma forma redonda, boa
cristalinidade, distribuição uniforme e pouca aglomeração de partículas. Com o
aumento de temperatura de 700°C para 900°C, há uma maior organização do
sistema. Com relação ao fator instrumental razão de aquecimento e atmosfera do
forno simultaneamente (Figura 31), para uma mesma temperatura (700°C), foi
observado que não houve influência nas mudanças na morfologia do material, o que
está de acordo também com os difratogramas de raios X. O resultado da análise
qualitativa de espectroscopia por energia dispersiva (EDS), realizada sobre as
amostras da Figuras 29, 30 e 31, confirma a presença de elementos de Pr, Co e O,
constituintes do pó.
Para as micrografias 32 e 33 da amostra PrNiO3 foi observado uma morfologia
com bastante porosidade e formação de aglomerados de partículas nanométricas. A
gelatina oferece ao sistema uma grande quantidade de matéria orgânica, que é
removido durante a calcinação e favorece o aparecimento de poros do material, em
maior quantidade para a amostra de níquel. Através da espectroscopia por energia

dispersiva (EDS), confirma-se também a presença dos elementos de Pr, Ni e O,
constituintes do pó.

(a)

(b)

Figura 29 – (a) Micrografia eletrônica de varredura e (b) EDS para o sistema PrCoO3
700°C/5°Cmin-1.

(a)

(b)

Figura 30 – (a) Micrografia eletrônica de varredura e (b) EDS para o sistema PrCoO3
900°C/5°Cmin-1.
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Figura 31 – (a) Micrografia eletrônica de varredura e (b) EDS para o sistema PrCoO3
700°C/2°Cmin-1/ O2.
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Figura 32 – (a) Micrografia eletrônica de varredura e (b) EDS para o sistema PrNiO3
700°C/2°Cmin-1.
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Figura 33 – (a) Micrografia eletrônica de varredura e (b) EDS para o sistema PrNiO3
700°C/5°Cmin-1.

4.6 ESTUDO CINÉTICO A PARTIR DA ANÁLISE TÉRMICA

4.6.1 Curvas TG e DTG

A Figura 34 apresenta as curvas TG da amostra de PrCoO3 obtidas para as
três razões de aquecimento. Já nas Figuras 35, 36 e 37 foram obtidas as curvas
separadamente da DTG com as respectivas curvas TG para as três razões de
aquecimento (10, 20 e 30°Cmin-1).
Conforme era previsto, observa-se um comportamento similar em todas as
razões de aquecimento e a ocorrência de um pequeno deslocamento no perfil das
curvas termogravimétricas à medida que a razão de aquecimento é aumentada.
A curva DTG evidencia o comportamento de cada amostra. Os perfis destas
curvas são parecidos no sentido de apontar a região de maior decomposição da
matéria orgânica nas amostras.
Nas amostras PrCoO3 a primeira etapa acontece a temperaturas abaixo de
300°C, estando relacionados à perda de água, alguns gases adsorvidos na
superfície do material e também pode ser atribuída a eliminação da prolina, presente
na gelatina, a qual é termodinamicamente susceptível a degradação térmica em
atmosfera oxidante. A segunda etapa de perda massa, entre 300ºC e 600ºC, pode
ser atribuída à eliminação dos fragmentos de aminoácidos, provenientes da gelatina.
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Figura 34 – Curvas termogravimétricas não isotérmicas obtidas a diferentes razões de
aquecimento (10, 20 e 30°Cmin-1) para a amostra PrCoO3.
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Figura 35 – Curvas TG e DTG para a amostra PrCoO3 a razão de aquecimento de
10°Cmin-1.
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Figura 36 – Curvas TG e DTG para a amostra PrCoO3 a razão de aquecimento de
20°Cmin-1.
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Figura 37 – Curvas TG e DTG para a amostra PrCoO3 à razão de aquecimento de
30°Cmin-1.

A Tabela 5 mostra as temperaturas iniciais e finais com as correspondentes
taxas de aquecimento para a principal etapa de perda de massa e onde será
observada a perda de massa total até a temperatura estudada (700°C). Pode-se
observar que quanto maior a razão de aquecimento, a distribuição de calor na
amostra será menos uniforme, deslocando a curva TG para maiores temperaturas.
Tabela 5 – Dados das curvas TG da amostra PrCoO3 com as taxas de aquecimento para
intervalos de temperaturas para a principal etapa de perda de massa.
β
Amostra

(°C.min-1)

10
PrCoO3

20

30

Perda de

Perda de massa

massa

total

(%)

(%)

25 ̶ 700

-

34,40

307,2 ̶ 426,8

17,35

-

25 – 700

-

35,19

322,8 ̶ 461,1

18,63

25 – 700

-

43,63

334,6 ̶ 473,6

19,66

-

Intervalo de temperatura
(°C)

A Figura 38 mostra a comparação entre as curvas TG da amostra de PrNiO 3
obtidas para as três razões de aquecimento. Já nas Figuras 39, 40 e 41 foram
obtidas as curvas da DTG com as respectivas curvas TG para as três razões de
aquecimento (10; 20 e 30°Cmin-1). Observa-se que a perda de massa ocorre em
intervalos de temperatura próximos para as diferentes razões de aquecimento,
podendo-se afirmar que possuem comportamento semelhante, ou seja, pode-se
sugerir um mecanismo de reação similar de decomposição.
Na amostra PrNiO3 a primeira etapa acontece a temperaturas abaixo de
300°C, estando relacionados à perda de água como também pode ser atribuída a
eliminação de aminoácidos presentes na gelatina. A segunda etapa de perda massa,
entre 300ºC e 600ºC, pode ser atribuída à eliminação de materiais constituintes da
gelatina.
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Figura 38 – Curvas termogravimétricas não isotérmicas obtidas a diferentes razões de
aquecimento (10, 20 e 30°Cmin-1) para a amostra PrNiO3.
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Figura 39 – Curvas TG e DTG para a amostra PrNiO3 à razão de aquecimento de 10°Cmin-1.
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Figura 40 – Curvas TG e DTG para a amostra PrNiO3 à razão de aquecimento de 20°Cmin-1.
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Figura 41 – Curvas TG e DTG para a amostra PrNiO3 à razão de aquecimento de 30°Cmin-1.

A Tabela 6 mostra as temperaturas iniciais e finais com as correspondentes
taxas de aquecimento para a principal etapa de perda de massa e a perda de massa
total até a temperatura estudada (700°C).
Tabela 6 - Dados das curvas TG da amostra PrNiO3 obtidas com as correspondentes taxas
de aquecimento, intervalos de temperaturas e principal etapa de perda de massa

β
Amostra

-1

(°C.min )

10
PrNiO3

20

30

Perda de

Perda de massa

massa

total

(%)

(%)

25 – 700

-

32,81

356,2 ̶ 466,8

16,91

-

25 – 700

-

31,64

368,7 ̶ 517,2

21,64

25 – 700

-

36,42

383,3 ̶ 535,8

22,34

-

Intervalo de temperatura
(°C)

A Figura 42 nos mostra a perda de massa dos materiais a base de cobalto e
níquel calcinados a 700°C na razão de aquecimento 10°Cmin-1 para verificar a
interação dos grupos ligantes da matéria orgânica com os íons metálicos.

Em referência com a análise termogravimétrica na razão de aquecimento
10°Cmin-1, o sistema PrCoO3 possui perda de massa total de 20%. E, para a
temperatura referente ao estudo cinético (307,2°C ̶ 426,3°C), a perda de massa é
de 3,7%. Já para o sistema PrNiO3, a perda de massa total é de 13,21%. E, para a
temperatura referente ao estudo cinético (356,2°C ̶ 466,8°C), a perda de massa é
de 1,7%. Assim, pode-se dizer que o sistema PrCoO3 possui uma maior interação
dos grupos ligantes da matéria orgânica com os íons metálicos do sistema, uma vez
que há uma maior degradação para uma mesma variação de temperatura
(temperatura ambiente a 700°C).
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Figura 42 – Curvas TG para as amostras PrCoO3 e PrNiO3 calcinados a 700°C com razão
de aquecimento 10°Cmin-1.

4.6.2 Curvas DTA

As Figuras 43 e 44 mostram as curvas DTA das razões de aquecimento (10,
20 e 30°Cmin-1) para as amostras de PrCoO3 e PrNiO3, respectivamente. Nota-se
que as amostras de cobalto e níquel possuem comportamentos semelhantes para as
três razões de aquecimento com alta exotermicidade, principalmente no que se
refere à segunda etapa, ou seja, acima de 300°C. Esta região pode ser atribuída a

processos de decomposição de grupos orgânicos e a quebra de ligações entre os
íons metais e os grupos carboxila do direcionador orgânico (GIRIDHAR, 2008).
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Figura 43 – Curvas DTA da amostra PrCoO3 obtidas nas razões de aquecimento 10, 20 e
30°Cmin-1.
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Figura 44 – Curvas DTA da amostra PrNiO3 obtidas nas razões de aquecimento 10, 20 e
30°C min-1.

4.6.3 Cálculos para estudo cinético
4.6.3.1 Conversão (α)

As Figuras 45 e 46 mostram as curvas de conversão versus temperatura para
as amostras de PrCoO3 e PrNiO3, respectivamente.
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Figura 45 – Curvas de conversão em função da temperatura para a amostra PrCoO3.
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Figura 46 – Curvas de conversão em função da temperatura para a amostra PrNiO 3.

4.6.3.2 Determinação da Energia de Ativação

Aplicando-se o método de Vyazovkin para os intervalos de temperaturas
fixados com os diferentes níveis de conversão, obteve-se os valores de Ea em
função do grau de conversão, através do coeficiente angular da inclinação da reta
gerada pelo gráfico de lnβ versus 1000/T como é exibido na Figuras 47 e 48
referentes às amostras de PrCoO3 e PrNiO3, respectivamente.
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Figura 47 – Logaritmo da razão de aquecimento em função do inverso da temperatura para
vários níveis de conversão da etapa de decomposição térmica da matéria
orgânica para o PrCoO3.
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Figura 48 – Logaritmo da razão de aquecimento em função do inverso da temperatura para
vários níveis de conversão da etapa de decomposição térmica da matéria
orgânica para o PrNiO3.
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Figura 49 – Relação da energia de ativação (E a) versus o grau de conversão (α) para a
amostra PrCoO3.
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Figura 50 – Relação da energia de ativação (E a) versus o grau de conversão (α) para a
amostra PrNiO3.

Tabela 7 – Energias de ativação para as conversões de 5 a 90% para a amostra PrCoO3
obtida pelos métodos Model-free kinects e Flynn e Wall.
Conversão

Model-free kinects

Flynn e Wall

(%)

Ea (kJ/mol)

Ea (kJ/mol)

5

107,0

124,5

10

115,7

131,3

20

126,3

130,0

30

136,0

121,0

40

137,5

111,1

50

130,4

103,0

60

92,1

96,9

70

92,4

92,2

80

95,4

89,4

90

100,4

89,2

Tabela 8 – Energias de ativação para as conversões de 5 a 90% para a amostra PrNiO3
obtida pelos métodos Model-free kinects e Flynn e Wall.
Conversão

Model-free kinects

Flynn e Wall

(%)

Ea (kJ/mol)

Ea (kJ/mol)

5

152,9

146,0

10

156,0

149,0

20

147,0

140,5

30

130,2

125,0

40

115,2

111,0

50

104,7

101,1

60

96,0

93,0

70

89,1

86,4

80

83

80,5

90

77

75,1

Neste processo de degradação térmica, a Ea varia ao longo das conversões e
essa variação é demonstrada nas Figuras 49 e 50 e nas Tabelas 7 e 8.

Observa-se que cada curva da energia de ativação, em função da conversão,
apresenta comportamento semelhante no sentido dos valores da E a diminuirem ao
longo da degradação térmica e isto ocorre em função da característica das
amostras, ou seja, devido à composição das mesmas, uma vez que essas amostras
possuem a mesma metodologia de síntese.
Pode-se notar pelos resultados mostrados na Tabela 7, que os valores de
energia de ativação pelos métodos Flynn - Wall e Model Free Kinetics para a
amostra PrCoO3 apresentam-se constantes entre as faixas de conversão de 0,05 a
0,9. Logo, a amostra PrCoO3 possui uma maior interação dos grupos ligantes da
matéria orgânica com os íons metálicos do sistema, fazendo com que a energia
necessária para vencer a “barreira” apresentem-se constantes.
Já a amostra PrNiO3, teve uma variação maior entre essas faixas de
conversão para os métodos Flynn – Wall e Model Free Kinetics, como mostrado na
Tabela 8. A energia de ativação a princípio é relativamente maior, no entanto, seus
valores diminuem gradativamente a cada conversão. Pode-se dizer que houve uma
menor interação da estrutura desejada com a matéria orgânica.
No entanto, para a amostra PrNiO3 ambos os modelos cinéticos
apresentaram concordância para se verificar a interação dos grupos ligantes da
matéria orgânica com os íons metálicos do sistema.

.
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES
De acordo com os resultados obtidos, verifica-se que a gelatina, através dos
seus grupos carboxilatos e amina, é um direcionador eficiente para ser utilizado na
síntese de pós-cerâmicos, uma vez que possui grupos coordenantes e é um agente
polimerizante dos íons metálicos. Outra vantagem também do uso da gelatina é de
ser um material de baixo custo e não tóxico.
Os resultados obtidos por difração de raios X indicam que os materiais
PrCoO3 obtiveram a estrutura perovsquita à temperatura de 700°C. Com relação ao
fator instrumental razão de aquecimento e atmosfera do forno para uma mesma
temperatura, foi observado que não houve mudança significativa da fase do material
PrCoO3. O significativo aparecimento de fases óxidas, além da estrutura do tipo
perovsquita, foi observado no material PrNiO 3, bem como no material PrCoO3.
Trabalhos na literatura sugerem que apenas prolongados tratamentos térmicos com
altas temperaturas sob pressões de oxigênio são necessárias para a eliminação das
fases óxidas nesses materiais.
Os resultados obtidos por Infravermelho revelam bandas características entre
600 e 480 cm-1 referente à coordenação do cátion de cobalto ou níquel com os
grupos carboxílicos da gelatina, para os materiais a 700 e 900°C.
Na análise de microscopia de varredura, pode-se observar que o material
PrCoO3 apresenta as partículas com forma arredondada, boa cristalinidade,
distribuição uniforme e não revela aglomeração de partículas. Já para a amostra
PrNiO3 foi observado uma morfologia com bastante porosidade e formação de
aglomerados de partículas nanométricas.
Nos resultados obtidos através das Análises Térmicas, observa-se um
comportamento similar em todas as razões de aquecimento e a ocorrência de um
pequeno deslocamento no perfil das curvas termogravimétricas à medida que a
razão de aquecimento é aumentada.
Para uma mesma variação de temperatura (calcinado a 700°C na razão de
10°C.min-1), pode-se dizer que o sistema PrCoO3 possui uma maior interação da
matéria orgânica com os íons metálicos do que o sistema PrNiO3, uma vez que há
uma maior degradação da matéria orgânica. Para as duas amostras estudadas, os
valores obtidos de energia de ativação para a segunda região de degradação em

ambos os métodos apresentaram uma tendência de comportamento semelhante, no
entanto para a amostra PrNiO3 houve uma maior concordância para os dois modelos
cinéticos.
Além do mais, os valores de energia de ativação para a amostra PrCoO3
apresentam-se praticamente constantes para os métodos Flyn – Wall e Model Free
Kinetics nas faixas de conversão de 5 a 90% revelando, assim, a interação entre os
grupos coordenantes da gelatina e dos sistemas. Já no sistema de PrNiO 3, os
valores da Ea para as faixas de conversão de 5 a 90% caíram pela metade para os
métodos Flyn – Wall e Model Free Kinetics, uma vez que é maior a decomposição
da matéria orgânica. Este fato revela que, para o material de níquel, há menos
grupos coordenantes entre a gelatina e o composto formado de níquel, corroborando
com os espectros de raios X que possuem mais de uma fase óxida desejada.
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