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RESUMO

A lignina, mubproduto da obtençfco de Álcool a partir da

«adêira, foi analisada quimicamente, verificando-»» que contém

aproximadamente 35X em peso de carbono fixo • um baixo teor de

cinzas (B,7BX em peso). Este Material foi tratado termicamente

a diferentes temperaturas, entre 300 e 26flO°C, sob atmosfera

inerte, obtendo-se coques com estrutura, composição química e

propriedades fisicas variadas.

A caracterização estrutural dos coques de lignina tra-

tados a diferentes temperaturas foi efetuada por meio da técnica

de difraçüo de raio-X, de espalhamento de raio-X a baixo ângulo

e de espectrofotometria de absorçfto ótica na regífto do infraver—

melno. A correlaçfco da caracterizaçüo estrutural com a composiçfeo

química e com as características fisicas, dos coques obtidos,

permitiu formalizar um modelo estrutural da transformação deste

material em escalas a nível atômico e "macroscópico".

Os resultados obtidos das caracterizações possibilita-

ram indicar as temperaturas adequadas dos tratamentos térmicos,

a serem escolhidas, conforme as exigências da aplicaçfto do coque

a ser obtido.
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ABSTRACT

The studied lignin is a by-product of the process of

ethanol production fro» eucaliptus. It was heat-treated under

inert ateosphere conditions at increasing temperatures fro» 300-C

up to 26M*C. This Material has about 35 Height X of carbon yield

and low ash content (0.70 w X).

The structural variations were studied by wide-angle

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

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

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

tures. These experimental results enabled us to establish a

mechanism of structure variation based on the formation of a

graphite-like and porous structure within the initially amorphous

lignin matrix.

It has been possible to specify the adequate heat

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

1.1 - LI6NINA

1.1.1 - Ocorrência, Estrutura e Classificação

O termo lignina tem como origem a palavra em latim

"lignum", que significa madeira ou lenho. A definição exata e a

diferenciação da lignina de outros polifenôis de plantas, tem

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

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

ciado pela reação de polimerizaçao dehidrogenativa de três pre-

cursores primários i álcool trans-coniferil 1, trans sinapyl 2 e

trans p-coumaryl 3 x.

Este polimero é encontrado na natureza em abundância,

como um dos principais constituintes da parede celular das plan-

tas arborescentes, Juntamente com a hemicelulose, na proporção de

15 a 36% 2. A sua presença é verificada principalmente nos tron-

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

bém nos tecidos -foilares e nas raizes, mostrando que a lignina

toma parte na constituição de todas as espécies de plantas vascu-

lares incluindo a variedade das herbáceas.

A lignina exerce importantes funções no crescimento das

plantas, das quais cita-se as três principaisi

a> Impermeabilização das paredes celulares que conduzem

- 1 -



os nutrientes e os metabólitosi

b) Formação de material conjugado pela promoção de

ligaçbes entre as paredes celulares, conferindo As plantas alta

resistência mecânica ao impacto e A flexaoi

c) Aumento da resistência ao ataque de microrganis-

mos, impedindo a penetração de enzimas destrutivas no interior da

parede celular.

Estudos exaustivos têm sido efetuados para isolar a

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

informaçbes precisas quanto a sua estrutura molecular3. Entre-

tanto, nHo se tem noticias de trabalhos bem sucedidos, devido a

ocorrência de degradai; fto do polímero durante o processo de ex-

traçfco e de preparação para a análise química.

Sabe-se no momento, que espécies diferentes de plantas

possuem "in vivo", ligninas com características químicas dife-

rentes e também, que os parâmetros dos processos de extraçSo in-

fluenciam na sua estrutura molecular.

Os estudos minuciosos realizados por Freudenberg e co-

laboradores4 sobre a reaçfto dehidrogenativa de polimerizaçko,

permitiu propor um modelo de estrutura molecular para a lignina

presente nas plantas da classe çimnospermm. Este modelo poste-

riormente modificado por Harkins*, está representado na figura 1,

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

lignina*

Apesar da maioria dos estudos da lignina terem sido

- 2 -
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IJCOCMJOM

Figura 1 - Estrutura molecular da lignina proposta por

Frvudvmbarg • colaboradoras • modificada

por Harkins4.
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realizados, baseando-se aw materiais isolados das plantas da

class» das gimnospwrmms, os resultados podem tsabéa ser apli-

cados para a sstrutura da lignina d* plantas da class*

mmgyosperm*.

A classificacto das ligninas quanto a sua presença em

classes diferentes ds plantas, é baseada na identificacao da

ocorrência COM maior freqüência de certas unidades químicas,

feitas por Gibbs". Segundo este estudo eMistem essencial «ente

quatro tipos de lignina, que sllot

a) Buaiacil, encontrado COM maior freqüência nas plan-

tas da ciasse çimnosptrmmt

b> Buaiacil-siringil, caracteristicasente encontrado

nas plantas da classe mnçyosptrmaf

c) HidroKifenil, encontrado nas plantas de classe in-

ferior <a]gasv fungos, liquens e outros);

d) 2a. classe, encontrada na cortiça.

Alem da influencia da classe a que pertence a planta, a compo-

sição quiaica da lignina sofre a influencia da localizaçko (solo

e clima) • da maturidade da planta.

Como Jé mencionado, o polímero isolado nto apresenta as

características químicas da lignina "in vivo"% portanto seria ne-

cessário adequar uma nomenclatura a cada tipo de material obtido

pelos diferentes processos. Entretanto, devido a inexistência de

uma normalização na nomenclatura, denomina-se de lignina, tanto a

macromolécula ainda no seu estado original exercendo as funçbes

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

- 4 -



so de extraçfto. A maioria dos autores, denomina os diferentes

tipos de lignina, acompanhada pelo nome do processo de extração

o a espécie da planta da qual foi obtida.

1«1«2 — Procesmos de Obtenção

EMistem basicamente dois processos industriais de ob-

tençfco ou separaçfco da lignina a partir de plantas arborescentes,

amhns produzem-na como subproduto, nm forma solúvel em água ou nm

forma de resíduo insolúvel.

O primeiro processo é o normalmente utilizado nas in-

dústrias de papel e celulose onde sto mantidas as fibrilas de ce-

lulose e promove a degradaçto da lignina através de ataque quími-

co <sulfitos e hidróxido de sódio), extrainde-a na forma de um

compósito solúvel em Água, denominado de lixivia negra.

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

tivo a obtenção do Álcool etilico a partir da madeira, e tem coao

origem o método de obtençfto da lignina Klason*. Este método con-

siste em hidrDlisar a celulose da madeira por ataque do Ácido

sulfurico, em uma concentração de aproximadamente 72% e obter o

resíduo insolúvel da lignina altamente condensada. Nas apli-

cações industriais, existem essencialmente dois tipos de proces-

sos conhecidost o de Rheinau e o de Sholler7.

Além dos processos de obtençko da celulose e do Álcool,
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já em uso industrial, existem diversos método» de extração e de

isolamento da llgnina, praticada em laboratório» para o »eu estu-

do quanto a» suas características química» e estruturais".

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

jetivo de muito» trabalho»*, principalmente na Uni lio Soviética,

uma vez que neste pais já existem plantas industriai» de obtençfto

de Álcool etilico a partir da hidrólise Ácida da madeira. Também

no Brasil tem «ido mostrado interesse no estudo deste processo,

desde a instaiaçtlo do Plano Nacional do Álcool.

A realização deste trabalho foi motivada pela necessi-

dade de encontrar uma aplicação comercial da lignina obtida pelo

processo de obtençfto do álcool a partir da madeira, uma vez que

somente assim este se torna economicamente viável, em comparacKo

ao processo de obtencfco do Álcool da cana-de-açúcar.

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

indica o »eu grande potencial de aplicaçfto em diversas areas. As

pesquisas quanto a aplicaçfeo da lignina, subproduto da indústria

de celulose, tem sido amplamente efetuadas, enquanto q»i« a ligni-

na, subproduto do álcool, sfto bem escassas.

No aptndíce 1, estKo descritas as principais aplicaçbes

d* lignina até o momento desenvolvidas.

1.2 - COGUE

A decomposição térmica da lignina, obtida por qualquer
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um dos métodos anteriormente mencionados, tem como produtos fi-

nai* o coque* o destilado liquido e o alcatrão em proporções que

variam em funçfto da temperatura do tratamento térmico *•».*».

Segundo « revisftD biblografica feita por Braham e Matilla 1 2 , a

composicfto do produto da piróiise da lignina feita a 55000

durante uma hora, em atmosfera de nitrogênio ét coque 55%, des-

tilado aquoso 20%, alcatrfco 15% e produtos gasosos 12%. Ele-

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

to no rendimento dos materiais volatilizados em detrimento no

rendimento do coque.

Os trabalhos, normalmente encontrados nas bibliografias

tem como objetivo o estudo da obtençfco, caracterização e apli-

caçfto dos materiais extraídos 1Z"1B. Outros autores com interes-

se em coques ou carvões, em geral visam a sua aplicação como

material de alto poder calor!ficos1* ou como adsorvente17*"**.

Em todos estes estudos as temperaturas dos tratamentos térmicos

utilizadas nfto sfto superiores a 1000°C.

Os estudos da piróiise de lignina a temperaturas supe-

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

processos de obtençKo do acetileno*°, e da fibra de carbono a

partir deste material70*31. Entretanto, devido à estrutura ini-

cial da lignina ser um polímero nko linear com muitas ligaçbes

cruzadas, a formaçMo de uma estrutura altamente orientada, requi-

sito necessário para dar a fibra de carbono alta resistência me-

cânica", é muito dificultada.
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Por outro lado, quando D objetivo do trabalho é de es-

tudar a aplicabilidade do coque obtido para a fabricação de gr a-

fites sintéticos, a orientai; lio preferencial doe cristal i tos nSo ê

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

peratura de tratamento térmico superior a 2500C'C.

0 arranjo estrutural atômico do coque de lignina deter—

minado qualitativamente por técnica de difraç&o de raio-X1"*** e

a sua morfologia por meio de microscopia eletrônica de varredu-

ra23, tem mostrado que este material apresenta característica es-

trutural de um material carbonoso nà*o graf itizavel, segundo a

classificação proposta por Flanklin2*, e normalizada por Fitzer e

colaboradores30.

0 carbono duro ou o material carbonoso nãlo graf itizavel

se caracteriza por nSo apresentar durante o processo de pirolise

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

sofase, que o carbono mole ou o material carbonoso grafitizavel

se rearranja estruturalmente de maneira a atingir uma estrutura

cristalina tridimensional graí 1tica, quando tratado a temperatu-

ra de grafitizaçlto < T > 2500°C>.

0 carbono duro, por apresentar características, como a

fragilidade e possibilidade de polimento superficial, análogas as

dos materiais vitreos, é também denominado de carbono vítreo5"*.

A sua estrutura cristalografica final alcançável através de tra-

tamentos térmicos, é uma estrutura cristalina bidimensional,

composta de empilhamentos de planos paralelos constituídos de
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«tomos d» carbono posicionados aproximadamente nos vértices dos

hexáqonos regulares, sem apresentar ordenaç&o quanto as posições

relativas dos átomos pertencentes a diferentes

Este tipo de estrutura é normalmente encontrado em ma-

teriais carbonosos obtidos a partir de diversos tipos de resinas,

e é denominado de estrutura turbostratica, e o material de carbo-

no polimérico3*. 0 diagrama de difraç&o de raio-X de uma estrutu-

ra turbostratica difere do de grafite, por nSo apresentar refle-

x&es tridimensionais.

A dificuldade em promover ordenação tridimensional des-

sa estrutura, tem sido assunto de muitos estudos e a explicaç&o

foi dada através do modelo estrutural proposto inicialmente por

Jenkins e Kawamura2*, e posteriormente aperfeiçoado por Rousseaux

e TchoubarZ7»an. Segundo estes trabalhos, a formação de camadas

de carbono em forma de fitas sobrepostas paralelamente, com as

suas extremidades entrelaçadas e interconectadas, não permite que

os planos com estrutura hexagonal se desloquem para as posiçòes

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

periódica.

De acordo com a normalização da nomenclatura dos mate-

riais carbonosos, proposta por Fitzer e colaboradores3"5v existem

interpretações dúbias quanto ao tern,o coque e carvfto. Pois deve-

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

durante o tratamento térmico de carbonizaçKo e que se grafitiza

parcial ou totalmente, quando submetido a tratamentos térmicos a
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temperaturas da ordem de 3000"C. A lignina, por outro lado, ape-

sar de apresentar um ponto de amoleci mento entre 120 e 200''C -"*,

que depende do seu peso molecular, não é um material grafitirá-

vel. Consequentemente, o produto sólido constituído essencialmen-

te do elemento carbono, resultante do tratamento térmico da lig-

nina, poderia ser denominado de carvão, por apresentar estrutura

turbostratica, ou de coque por apresentar uma fase liquida-sólida

durante o tratamento térmico.

No presente trabalha, assim como em outros trabalhos já

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

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

bonoso obtido da pi rói i se de madeiras, onde nSto há o controle ri-

goroso das condições de tratamento térmico e de preparação do seu

precursor.

0 coque de lignina, mesmo tratado a altas temperaturas

n&o apresenta estrutura grafltica tridimensional. Mas, segundo o

trabalho realizado por Polidoro e colaboradores30, quando o coque

de lignina é utilizado como um dos principais componentes de uma

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

grafite sintético com propriedades físicas semelhantes ás de um

grafite comercial.

Uma sinopse sobre o processo de fabricação de grafite

sintético, assim como os resultados obtidos da avaliação do gra-

fite obtido • part. - do coque de lignina pelo Grupo de Grafite do

CTA, estilo apresentados no Apêndice II.
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Mencionou-se, que a lignina coquei-ficada e um material

carbonosD» nfco grafitizavel. Para que haja uma compreensão quan-

to a diferença» estruturais básicas entre uma estrutura grafftica

ideal e uma estrutura grafftica turbostrática, sera a seguir

apresentada uma descriçfto sucinta da estrutura e propriedades

básicas de um grafite monocristalino.

1.3 - GRAFITE

0 grafite é por definiçfto uma forma alotrópica do ele-

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

riódica, constituída de planos basais formados por átomos de

carbono posicionados nos vértices de hexagonos regulares, empi-

lhados ordenadamente na seqüência ABAB.•., estrutura hexagonal

proposta por Hull32*33, ou na seqüência ABCABC..., estrutura rom-

boédrica proposta por Debye e Scherrer3*, ambas estilo mostradas

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

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

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

temperaturas, quando transforma-se em estrutura hexagonal3*.

.0» átomos de carbono, que constituem um plano basal da

estrutura grafitica, se ligam por meio de ligaçbes covalentes de

orbitais coplanares tipo sp2. As ligaçOes dos átomos pertencentes

a diferente planos 6 feita por força de Van der Waals dos

elétrons no orbital 2pz. A primeira, denominada de ligaçfco tipo

o , apresenta alta energia e os elétrons fortemente ligados, con-
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(a)

v (b)

Figura 2 - Estrutura hexagonal (a) • romboédrica (b) do gra-

fit*( com suas rvspsctivas calas unitárias.
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ferindo aos planos alta resistência mecânica3"»3". Os elétrons

participantes da ligação n entre OB planos não são muito bem lo-

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

sável pelas propriedades de transporte de carga do grafite13**.

A estrutura hexagonal grafltica (figura 2) apresenta

uma distância interatômica de 1,46A no mesmo plano, e uma distân-

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

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

0 (1/3,2/3,1/2), tendo dois vetores da rede coplanares e de módu-

Io igual a 2,46A e o terceiro perpendicular a estes com 6,707BA.

A diferença existente nas forças de ligação entre os á-

toinos de carbono na direçãto paralela e perpendicular ao plano ba-

sal, confere ao grafite monocristalino uma natureza altamente a-

nisotrópica. 0 módulo de elasticidade medido na direção paralela

ao plano basal (1/sn) é de 1.080 BPa (5 vezes o valor apresenta-

do por um aço), enquanto que na direção normal ao plano, o valor

do módulo d/ss») é de 38,7 BPa (metade do valor do alumínio) 37.

A tensão de ruptura do plano basal apresenta um valor teórico de

109,5 BPa 3e>, enquanto que a tensão de ruptura por cisalhamento

entre os planos basais é da ordem de 0,73 BPa 3*.

0 estado de agregação do grafite a temperatura ambiente

é sólido, e permanece invariável neste estado até a temperatura

d* 3900 K, quando aquecido em atmosfera inerte. O ponto tríplice

do grafite é tido como 3900 K a 100 atm, condição acima da qual

pode-se obter grafite na forma fundida3*.
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D grafite monocristallno ocorre na natureza misturado,

geralmente, com mica e silica. A utilização deste grafite natural

me restringe a aplicaç&es onde sfco exigidas apenas as proprieda-

des de lubrificaçfco e de baixa resistividade elétrica. Isto se

deve ao fato de que este material quando conformado por processos

convencionais (extrus&o ou compactação), mesmo com a adiç&o de

aglutinantes adequados, nao apresenta resistência mecânica ele-

vada4". Para a aplicaçtto na Area nuclear, por outro lado,

exige-se uma alta pureza (teor de cinzas da ordem de 20 ppm **>,

qualidade dificilmente atingível por este tipo de grafite devido

ao alto teor de impurezas contido.

Uma maior resistência mecânica do grafite é conseguida

por meio de promoçSo de ligaçBes cruzadas entre os átomos per—

tencentes a diferentes planos basais42. Isto significa que a es-

trutura nao deve ser exatamente a do grafite ideal, quando

é requisitada alta performance em termos de resistência me-

cftnica.

A solução para o caso em que se necessita de material

com características similares As do grafite monocristalino, e

também com resistência mecânica relativamente alta, é conseguida

através da fabricação de um material denominado de grafite sinté-

tico.

Existe essencialmente dois processos distintos de ob-

tsnçfto de grafite sintético. 0 primeiro, mais convencional, tem

como base conformar, por processo de extruslD ou compactação, uma
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mistura homogênea, composta de materiais com alto teor de carbo-

no, • trate-la termieemente até a temperatura aproximada de

3000°C *2. 0 segundo consiste em obter um material carbonoso

altamente orientado, através da deposição pirolitica de carbono,

produzido pela decomposiç&o térmica de um gás orgânico. Este ma-

terial é transformado, em grafite com alto grau de cristalinidade

• alta pureza, com posterior tratamento térmico a temperaturas

superiores a 2500°C •a:.

No apêndice II esta descrito o processo de obtençãto

convencional do grafite sintético, e os resultados obtidos dos

trabalhos desenvolvidos pelo Grupo Grafite do Centro Técnico Ae-

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

primas o coque de lignina e o grafite natural brasileiro.

1.4 - Objetivos da Tese

O presente trabalho tem como objetivo elucidar a va-

riação e a correlação de diversos parâmetros físicos e estrutu-

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

tida a tratamentos térmicos, sob atmosfera inerte, a temperaturas

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

guintes tópicos:

a) Estudo das variaçbes das propriedades físicas como

• densidade aparente, a porosidade, a densidade "real" e a resis-

ti vidade elétrica, em funçfto das condiçbes de preparação das
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amostras (press&o de compactai;tio) e de tratamentos térmicos (ta>:a

de aquecimento e temperatura máxima).

b) Analise das variaçDes estruturais atônicas e mor-

folôgicas, respectivamente, por meio da técnica de difração dp

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

tratadas a diferentes temperaturas máximas;

c) Determinação de um modelo de variação estrutural

da lignjna tratada termicamente, associado às variações das pro-

priedades físicas observadas.

Além do interesse do ponto de vista da pesquisa básica,

os estudos das variaçBes da estrutura, das propriedades físicas,

e das suas correlações, tem como objetivo determinar os parâme-

tros relevantes e as suas condiçOes de controle, para a fabr i -

cação do coque de lignina. Isto, por sua vez, contribuirá ao

conhecimento de parâmetros mais adequados do processo de ob-

tenção do grafite sintético, permitindo otimizar as característi-

cas f lsico-quimicas do produto f ina l .

0 processo de fabricação do grafite sintético, tendo

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

inédito e é de relevância no contexto nacional do desenvolvimento

tecnológico, uma vez que se ut i l iza um precursor não convencional

de fonte renovável, encontrado em abundância na natureza.



II - H E T O D 0 8 E X P E R I M E N T A I S

2.1 - PREPARAÇÃO DE AMOSTRAS E TRATAMENTOS TÉRMICOS

O material estudado no present» trabalho foi obtido

como subproduto na planta piloto de obtençfto de álcool a partir

da madeira, pertencente * Fundaçfto de Tecnologia Industrial

<FTI>. A madeira utilizada como matéria-prima foi a de

fucaiíptus, sendo a sua digestHo feita em uma etapa com • utili-

zaçfto de ácido sulfúrico a 1B0BC.

Este material é, portanto, uma lignina Klason de origem

mnçyosptrma, que de acordo com a análise feita pela FTI, em

base seca, é composto dei 83,2 % de lignina, 5,42 7. de celulose,

5,91% de açúcares redutores totais, 5,59 7. de açúcares redutores

fermentáveis e 0,32 7. de açúcares redutores nKo fermentáveis. Sen

do assim, o material utilizado ê uma mistura de celulose e açúca-

res em pequenas proporções, numa matriz de lignina, o qual no prm

sente trabalho, será denominado simplesmente de lignina.

A lignina recebida consiste de uma mistura d» pós fi-

nos e de particuias maiores, muitas com formas semelhantes As

apresentadas por cavacos de madeira, tendo uma coloraçfto marron-

avermelnada e teor de umidade de aproximadamente 30%.

Este material foi inicialmente moido em moinho de bola

• tamizado, de maneira a se obter um pó com tamanho de particu-
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la» menor que 74 VM, O que permitiu obter uma amostra com distri-

buição granulométrica homogênea.

Para -facilitar a realização de experimentos de difrato-

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

amostras -Foram preparadas em -forma de discos, com diâmetro de 30

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

sagem unidirecional, a temperatura ambiente, com a utilizaçüo de

uma prensa hidráulica. Para a determinação da pressão de compac-

tação a ser utilizada, efetuou-se um estudo preliminar varjando-

se este parâmetro, e obtendo-se como valor ideal a pressSro de

170 MPa.

Um estudo prévio sobre a influencia da granulometria da

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

mostras compactadas com maior fator de empacotamento, D melhor é

utilizar uma mistura granulométrica composta de : 64,?'/. d«? partí-

culas com dimensão entre 177 e 250 ym, 5 '/. entre 74 c 104 pm e

30,8 V. menores que 74 um. Esta composição foi baseada na mistu-

ra granulométrica normalmente utilizada em metalurgia do pó.

As partículas de lignina de diferentes granulometrias foram obti-

das • partir da granulaçío por via úmida do pó, com partículas

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

nho de bolas.

Com o intuito de se estudar a influência da temperatura

máxima na estrutura e nas propriedades físicas e químicas, todas

as amostras foram tratadas termicamente a uma determinada tempe-
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rat ura máxima, no intervalo de 3 — a 2 6 — C. Para facilitar a i-

dentlficaçao de cada aaoatra, os discos foram individualmente nu-

merados, • o tratamento foi efetuado eo lotes de 28 discos,

e cada lote foi identificado através do código CLM, onde x indi-

ca a temperatura Máxima do tratamento.

Para tratamentos térmicos a temperaturas iguais ou in-

feriores a 1 — ' C foi utilizado um forno tubular com resistência

de Kanthal, mantendo-se no seu interior uma atmosfera inerte (ni-

trogênio ou argonlo). A temperatura de tratamento foi monitorada

por Meio de UM teraopar Cromel-Alumel (Ni-Cr), posicionado junto

ao cadinho onde as amostras foram alojadas, acoplado a UM termô-

metro digital e um registrador gráfico. Estes tratamentos térMi-

cos serio denominados de carbonizacSo, por ocorrer nesta faixa

de temperatura a transformação química de um Material orgânico

para um Material composto essencialmente de carbono, isto é, ma-

terial ca-bonoso.

Os tratamentos térmicos a temperaturas superiores a

1000**C foram realizados utilizando-se um forno com resistência

tubular d* grafite, mantendo a atmosfera inerte (nitrogênio ou

argônio), e com a parede metálica externa refrigerada a água.

A temperatura do tratamento foi monitorada por meio de um pirome-

tro ótico (figura 3,e»q.>, determinando-se a temperatura do ca-

dinho* Apesar do coque de lignina ser um material carbonoso n*o

grafitizável, determinou-se o tratamento térmico, a temperaturas

superioras a 10B0SC, de grafitizacüo, por similaridade ao proces-
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mo utilizado para os materiais grafitizáveis.

Todas as amostras em forma de disco 'foram colocadas

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

pô, para serem submetidas aos tratamentos térmicos. Este proce-

dimento foi adotado para evitar uma eventual oxidaçào, devido a

presença de impurezas de oxigênio no gás inerte.

0 resfriamento das amostras, após «tingirem as condi-

çCles prefixadas dos tratamentos térmicos, foi feito desligando-

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

temperatura ambiente . Nos tratamentos térmicos a temperatura má-

xima dt? 1000°C, o resfriamento teve duração média de 6 horas, en-

quanto que nos da grafitizaçSo, uma média de 4 horas. Este proce-

dimento foi fixado mediante um estudo preliminar, que mostrou ser

a taxa de resfriamento um parâmetro na"o influente na estrutura

final do coque obtido.

Em cada um dos tratamentos de carbonizaçào, a taxa de

aquecimento foi mantida constante, mediante a construção e utilí-

zaçfto de um programador automático de aquecimento. Foi necessá-

ria a construção deste programador, mostrado na figura 3, uma vez

que nlo havia disponibilidade no laboratório e nem no mercado na-

cional de um programador com as características necessárias

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

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

C/h» que mostrou ser este parâmetro de pouca influência na estru-

tura e nas propriedades físicas e químicas dos coques. 0 perfil

de aquecimento das amostras, pmrm a taxa de aquecimento de 41,0°
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Figura 3 - Ilustração do pirômetro ótico e do progra-

mador de aquecimento linear.
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C/h, conseguido com a utilização deste programador, está

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

tra que o sistema -funciona com precisão de aproximadamente

S */..

Na figura 5 representou-se o esquema de funcionamento

deste programador, que pelo baixo custo dos componentes necessá-

rios e pela facilidade de confecção, pode ser uma solução viável

para os laboratórios que necessitam efetuar tratamentos térmicos

com perfil de aquecimento linear programado e que não tenham re-

cursos para a aquisição de equipamentos importados.

0 controle da taxa de aquecimento do forno de grafiti-

zaçfco foi feito manualmente pela operação do potenciômetro, que

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

tas diversas calibraçbes para se obter um perfil adequado de tem-

peratura versus corrente e versus tempo, e tomou-se como padrão o

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

As amostras submetidas a tratamentos de grafitizaçâo,

foram previamente tratadas a ÍOBO^C no forno de carbonizai;ao,

para reduzir o teor de voláteis, que quando desprendidos dentro

do forno de grafitização poderiam contaminar e danificar a resis-

tência de grafite.

0 gás utilizado para manter a atmosfera inerte no inte-

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

trico, aquecido a 800"C, contendo esponja de titânio, que por

reaçko de oxidaçto e reduçfto diminui o teor de oxigênio no gás.
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Figura 4 - Perf i l do aquecimento do» tratamentos di

carbonizaçüo.
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F
Cl

Figura 5 - Esquema do funcionamento do programador de

aquec i mento 1i neart

F * forno de carbonizado;

Cl « controlador de temperatura;

C2 * controlador, limitador de temperatura máxima;

M • motor de baixa rotaçSío com engrenagens;

PI « potenciômetro de precís&o com engrenagem;

P2 • potenciômetro de precisiro;

B » fonte de tens&o com corrente continua ( 1,5V),
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Figura 6 - Perfil do aquecimento dos tratamentos d* gra-

fitizaçfto.
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Mesmo com estas precauções, para evitar a danificando

da resistência de grafite, ocorreu uma oxidaçtto gradativa do tubo

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

resistência» originais sobressaientes no laboratório e também no

•terçado nacional, conseguiu-se adequar um grafite tubular de diÃ-

Metro menor, para dar continuidade ao trabalho.

Para cada substituição da resistência de grafite -foi

necessário realizar uma nova calibracBo quanto BD perfil de aque-

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

lar a curva obtida com a resistência original.

Durante os tratamentos térmicos de carbonizado da lig-

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

trCfes, porém, nenhum estudo da recuperação ou da caracterização

destes produtos foi realizado neste trabalho, uma vez que o obje-

tivo é o de elucidar as características do coque obtido.

2.2 -CARACTERIZAÇRD DA LIGNINA E DO COQUE

Diversas técnicas de medidas e de análises foram

utilizadas para tentar melhor caracterizar a lignina original e

o coque obtido por tratamento térmico .

As variações químicas foram acompanhadas pelas análises

do t»or de carbono fixo, d» cinzas • de umidade, além da determi-

nação inicial do teor de açúcares na lignina. Para algumas amos-
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trás foram também feitas análises qualitativas daB impurezas

inorgânicas presentes no material por meio de espectrometria de

de raio-X, e quantitativas por meio de absorçãto atômica (das cin-

zas). Foram também realizadas medidas espectrofotométricas de

absorçfco ótica da regi lio do infravermelho das amostras, tratadas

termicamente até a temperatura de ÍOBB^C, para contribuir na ela—

boraçKo de um modelo da mudança na estrutura molecular da

lignina.

As variações macroscópicas das amostras em forma de

discos foram estudadas mediante medidas de variação da massa, do

volume, da densidade aparente e "real" e da porosidade.

A microscopia ótica foi utilizada para se estudar a

variação na porosidade superficial dos coques, e a eletrônica de

varredura para se estudar a morfologia da matriz incipiente dos.

materiais tratados termicamente a diferentes temperaturas.

A varíacSo estrutural atômica foi estudada por meio da

técnica de difração de raio-X a alto Angulo, e a "meso" e

"micro" porosidudes por meio da técnica de espalhamento de raio-

X a baixo Jtngulo.

Determinou-se a resistividade elétrica de todas as

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

o intuito de determinar o melhor procedimento para a fabricação
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de coque para « r aplicado como matéria-prima na fabricação de?

gr«fites sintéticos.

As técnicas utilizadas para a caracterização, em termos

de teorias envolvidas e procedimentos experimentais, serto a se-

guir descritos.

2.2.1 - Análises Oulmicas

As análises químicas usadas para a caracterização de

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

gruposi a análise imediata, a análise dos elementos inorgânicos

de impureza e a análise elementar do material orgânico.

A seguir serSo descritos os procedimentos utilizados

pmr» cada tipo de análise efetuada*.

2.2.1.1 - Análise Imediata

a - Umidade

Este método refere-se á determinação do teor de água da

amostra, estabelecida pela perda de peso quando aquecida

em condiçbes rigorosamente controladas de temperatura,
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tempo, atmosfera e peso inicial da amostra.

A metodologia utilizada -foi a normalizada pela ASTM D

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

•mostra, pulverizada a uma granulometria menor que 60

mesh, colocada em uma cápsula de porcelana e aquecida a

uma temperatura de 105 + 2"C, durante várioB períodos

<2h, lh,...) até cessar por completo a variação da massa

da amostra.

b - Materiais Voláteis

Este método determina o teor de material que se volátili-

za a 950e>C em condições controladas, através da perda de

peso da amostra, dada pelos produtos gasosos, excluindo-

se os vapores de água.

A metodologia utilizada é a padronizada pela Petrocoque

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

num cadinho de platina a 950 + 20C»C, em presença de; ar

atmosférico, durante 7 minutos cronometrados. 0 tempo de

resfriamento para a pwsagem é mantido em 15 minutos.

A quantidade de material carbonoso que é consumida duran-

te esta análise, pela combustão, é determinada repetin-

do-sa o procedimento do ensaio, após a determinação da

mass* volatilizada em primeira instância da análise.
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c - Cinzas

Este método determina a quantidade de material inorgânico

contido na amostra pela combustão total do carbono, em

condiçbes controladas de tempo, temperatura, atmosfera t?

peso inicial da amostra.

A metodologia desta análise consiste de várias etapas:

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

zi-la no interior de uma mu-fla com fluxo de ar mode-

rado, a temperatura ambiente,

ii - Aquecer a mu-fla, com a amostra no seu interior, a 500

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

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

por 2 h, ou pelo tempo necessário para que ocorra

a combustão completa do carbono. A queima total do

carbono é indicada pela ausência de flocos pretos.

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

1 h.

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

cador e pesá-lo numa balança analítica.

vi - Repetir a ígníçKo a 960°C por 30 min, até obter o pe-

so constante da amostra.

d - Carbono Fixo

0 teor de carbono fixo de um material carbonoso, ou do
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•eu precursor, é obtido pela soma das porcentagens do

teor de umidade, de cinzas e de material* voláteis, sub-

traindo-se de 100 X.

2.2.1.2 - Anal ice dos Elementos de Impurezas

a - Espectrometria de Raio-X

Através da identificação de raio-X secundário, emitido

pelos diferentes elementos químicos, com comprimentos de

onda característicos, determina-se qualitativamente as

impurezas presentes na amostra. Esta técnica é eficien-

te e rápida, não necessitando de preparação especial da

amostra, mas existem limitaçttes quanto a detecção de r»-

diaçBes emitidas pelos elementos leves.

No presente trabalho foi feito o levantamento prévio de

impurezas presentes nas amostras de lignina, em diferen-

tes estágios dos tratamentos térmicos, com a utilização

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

da Phillips.

b - Enxofre Total

Esta método refere-se a determinação do enxofre total

contido em uma amostra de material carbonoso ou em seu
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precursor. Dentro doa diferentes métodos de determinação

d» enxofre existentes, no presente trabalho adotou-se o

0 método de Eschka, por este ser de fácil execuçlto e nSo

necessitar de equipamentos específicos.

A metodologia é padronizada pela A5TM-D3173-24» e consis-

te em varias etapas:

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

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

mais 1 g de mistura Eschka. Num outro cadinho de por—

celana pesar 4 g de mistura Eschka, que vai servir

de branco para a analise.

ii - Calcinar o conteúdo dos dois cadinhos a B00°C, por

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

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

(temperatura próxima ao seu ponto de ebulição).

Adicionar 50 ml de água fria destilada de maneira a

retirar os resíduos aderidos r.a parede do béquer.

iii - Adicionar 25 ml de Ácido clorídrico concentrado e

aquecer numa chapa para completa dissolução do re-

síduo. Colocar 3 g de zinco e continuar aquecendo

•té que o volume da soluçüo se reduze A, aproximada-

mente, 100 ml.

iv - Filtrar a soluçfto, ainda quente, com papel de filtro

faixa branca. Recolher o filtrado em um béquer de
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250 Ml • adicionar, de for»* a lavar as parades do

béquer, 50 «1 de égua quente destilada. Aquecer o

béquer contando o filtrado até que o voluae da so-

lução se reduza à, aproximadamente, 100 «1.

v — Retirar da chapa a soluça» e adicionar 10 ai de mo—

lucilo de cloreto d* bário e homogeneizar COM bastfto

de vidro, cobrir o béquer COM "parafilme" e deixar em

repouso durante 12 h.

vi — Filtrar novaaente a solução COM papel de filtro fai-

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

COM égua quente, até que o filtrado acuse a ausência

completa do cloreto, quando testado COM solução de

nitrato de prata. Colocar o papel de filtro conten-

do o precipitado nua cadinho de porcelana e carboni-

zar o papel nua forno Mufla a temperatura entre 500.

e 550°C. Quando a carbonizaçfto estiver completada,

indicada pela coloração branca do resfduo, efetuar a

calcinaç&o a 925aC durante 20 minutos numa mufla.

vii - Resf ri ar o cadinho no dessecador e pesar numa ba-

lança analitica.

c - Anelise dos Elementos Contidos nas Cinzas

Este método visa a determinação quantitativa dos elemen-

tos inorgânicos, contidos nas cinzas da amostra, por meio
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da técnica d» espectrofDtometria de absorção atômica.
*

Esta técnica baa»ia-»e na propriedade de um átomo,

no seu estado fundamental, absorver radiaçbes com compri-

mento de onda característico da sua transiçllo para o es-

tado excitado.

A metodologia consist* na utilização do equipamento espe-

cifico, após uma fase anterior de preparaçko da amostra,

que consist» das seguintes etapasi

i - Nas cinzas obtidas na análise imediata, mantidas no

cadinho de platina, adicionar 1 g da mistura funden-

i te, homogeneizar a mistura com raspadeira de platina

ou bastko de polietileno e cobrir o cadinho com tam-

pa de platina,

ii - Aquecer o cadinho a 16)00°C, num forno mufla, para

provocar a fusfto da mistura.

iii - Resf ri ar a massa fundida 9 colocar 20 ml de água

destilada e 2,5 ml de ácido cloridrico, e aquecer

em uma chapa elétrica até a dissolução completa do

material.

iv - Transferir o conteúdo do cadinho para um béquer,

' adicionando-se água destilada para aumentar o volu-

me da solucfto para 40 ml. Resfri#r e filtrar o resi-

. ' duo insolúvel usando papel de filtro, lavando com

, . água quente destilada, até que *s águas de lavagem

tornem-se isentas de ácido.
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v - Do resíduo, determina-se o teor de silício, e do fil-

trado, os outros elementos por meio de um espectrbme-

tro de absorçfto atômica.

Além doe métodos descritos, para a análise completa das

impurezas inorgânicas do material carbonoso e do seu precursor, é

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

gênio e oxigênio da amostra. Porém devido a inexistência do

equipamento adequado nos laboratórios do CTA, até a conclusão

deste trabalho, estas determinações não foram efetuadas.

2.2.2 - Caracterização Física

A massa das amostras em forma de disco foi determinada

por meio de balança analftica, e o volume pela determinação da

média de cinco mediçEtes de espessura com o uso de micrâmetro (me-

nor escala em 0,005 mm) e de uma medição do diâmetro com o uso de

um paqulmetro (menor divisão 0,05mm). Estas determinações foram

efetuadas em todas as amostras, antes e após os tratamentos tér—

micos a que foram submetidos, após a secagem numa estufa a 105°C

por 2 horas.

A densidade aparente foi calculada pelo quociente entre

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

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

rial.

Para as amostras tratadas em forma de pó, só foi deter-
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minada a sua massa anteB e apôB o tratamento térmico.

A densidade "real" foi medida pelo método de "flutuei;So

e afundamento" das amostras reduzidas em forma de pó com granuio-

metria menor que 74 vm*3. SupOe-se que CDID esta granulometria

as partículas de pó estejam livres de porosidade. Isto é

na realidade uma aproximação, ja que oe poros submicrcmcópicos

n&o podem ser eliminados por este método.

A técnica normalmente utilizada para a determinação da

porosidade de materiais carbonosos é a da introdução de hélio,

nitrogênio ou dióKido de carbono gaeoso, com determinada pressão,

preenchendo-se assim os poros acessíveis**"*6, ou ainda por meio

da utilização de um porosímetro de mercúrio que também tem o

mesmo principio de determinação dos métodos que utilizam os

gases*7"-*".

No presente trabalho, devido a inexistência de equipa-

mentos adequados para efetuar estas mediçttes, nos laboratórios do

CTA, optou-se para a determinação indireta da porosidade PM dos

materiais, através dos valores da densidade aparente e "real" ob-

tidos, utilizando-se a seguinte equação:

PM<7.) » ( 1 - ) . 100,

D»

onde DA,, e D« sSko as densidades aparente e "real", respectiva-

mente. Devido a aproximação envolvida na medida da densidade

real, a porosidade PM determinada pela equaçHo (1) n&o inclui a
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contribuição dos poros submicroscôpiCOB.

Durante • determinaçKo da densidade "real", observou-se

que algumas amostras, tratadas termicamente sob determinadas con-

diç&es, apresentam uma fraçfco de matriz mais densa e uma outra

menos densa. Nestas casos foi tomadD como densidade "real", o va-

lor determinado para a fraçfto mais densa, considerando-se que é

esta fraçko da matriz que contribui efetivamente nas propriedades

físicas • estruturais do coque. NAo foi possível efetuar a deter

minaçko da fraç&D percentual de cada uma das fases (mais densa e

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

mental utilizada.

2.2.3 - Microscôpia Ótica

A microscopia ótica de luz polarizada é uma técnica

muito utilizada na determinação das orientações de cristalitos

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

cheSB~sse. A interpretação das micrografias obtidas é feita pela

diferença na coloraçfeo de reglbes com orientações cristalinas

diferentes. Isto é facilmente verificado nas micrografias ob-

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

plificadas nas figuras 7 e 8.

As amostras de lignina, tratadas termicamente a dife-

rentes temperaturas, foram seccionadas em 4 partes, e embutidas

•m uma matriz de resina poliéster, de maneira que a superfície
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Figura 7 - Micrografía do coque de petróleo tipo agulha obti-
da através da micreocópia ótica de luz polarizada.

Figura 8 - Micrografia do grafite sintético tipo AGR obtida atra-
vés da microscopia ótica de luz polarizada.
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radial • a transversal ficassem posicionada» paralelamente à cu-

perficie d» matri2 de resina.

A super-ficie da resina, após a sua completa polimeri-

zaçko, foi polida adequadamente com lixas e pastas de alumina, de

maneira a •• obter uma superfície da amostra embutida isenta de

riscos perceptíveis com o microscópio utilizado.

As micrografias das amostras assim preparadas foram ob-

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

pado com lâmpada de halogenio-tungsténio de 50W e de objetivas

plano-crDmáticas especiais para observação com luz polarizada,

e com magnificaçào máxima de 1000X. Para a análise qualitativa e

e comparativa das texturas das diferentes amostras foi utilizada

uma objetiva com 200X de magnificação.

Uma analise visual foi feita em toda a superfície da

amostra tanto na direçSo radial como na direção transversal, e

um campo com textura representativa de cada amostra foi escolhi-

do e fotografado.

2.2.4 - Hicroscopia Eletrônica d* Varredura

Segundo os estudos realizados por Markovic e colabora-

dores B S, as fraçttes de material carbonoso com estrutura amorfa,

quando submetido ao ataque de ácido crómico a uma determinada tem

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

tra, pelo processo de oxidaçlo. A remoçfto seletiva do carbono
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isotróplco, produz um efeito superficial de revelação da textura

morfolôgica do carbono anisotrópico. Significando que este pro-

cesso de preparaçSo da amostra permite retirar somente a porção

do material carbonoso com estrutura amorfa, pois como já foi vis-

to, tanto a estrutura turbostrAtica como a grafltica tridimensio-

nal suo anisotrópicas.

A textura revelada do carbono cristalino apresenta uma

superfície bastante irregular, devido as remoções ocorridas.

Assim sendo, a sua morfologia só poderá se observada, utilizando-

se técnicas que permitem observar a textura do material em pro-

fundidade, isto é, em três dimensões. A microscopia eletrônica

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

servaçÜD microscópica do material preparado pelo processo acima.

Os coques de lignina tratados a temperaturas no inter—

valo de 700 a 2600°C, -foram preparados de maneira análoga às

amostras para observação em microscópio ótico, embutindo-as e po-

li ndo-as adequadamente.

A superfície polida das amostras foi atacada quimi-

camente com soluçfto de ácido crômico (10g de dicromato de potás-

sio em 50ml de ácido ortofosfórico) a 150«=C durante 2,5 horas.

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

rente, secas em ar quente, e revestidas com ouro por evaporação.

A análise morfológica destas amostras foi feita, utili-

zando-se um microscópio eletrônico de varredura modelo JSH35,
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da JEOL.

Uma observação visual de toda • superfície da amostra

foi inicialmente feita, e uma regifeo representativa da textura

foi escolhida e fotografada para uma posterior analise comparati-

va entre as morfologias das «mostras tratadas termicamente a di-

ferentes temperaturas.

2.2.5 - Difração de Raio-X a Alto Angula

2.2.5.1 - Considerações Gerais

A transformação química da lignina, um material orgâ-

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

panhada de transformações estruturais, que podem ser estudadas

por meio de diagramas de difraçMo de raio-X. A análise qualita-

tiva dos dífratogramas obtidos das amostras tratadas a diferen-

tes temperaturas, representados na figura 9, mostra que esta

transformação se processa no sentido de estado amorfo para um es-

tado cristalino.

Apenas para efeito comparativo, na figura 10, encontra-

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

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

um dos materiais carbonosos com estrutura cristalina mais próxi-

ma da estrutura grafitica ideal. A comparação deste diagrama com

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

temperatura de 2600°C, encontram-se ausentes no seu difratogra-
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Figura 9 - Difratogramas de raio-X dos coques de lignina trata-

dos a diferentes temperaturas (indicadas nm figura)
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Figura 10 - Difratograma de raio-X do grafite natural
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«a alguns dos picos de difração característicos da estrutura gra-

fitica tridimensional. De acordo com a indexncfto dos picos de

difraçfco do grafite0*, os picos ausentes sko os de in-

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

presentes nos difratogramas dos coques sKo do tipo (001) e

•s bandas assimétricas correspondentes a picos de índices úo

tipo (hk). Isto vem confirmar as mençCfes anteriormente

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

ra final, melhor ordenada, bidimensional ou turbostrática.

Os materiais carbonosos apresentam, em geral, porosida-

ds* no seu interior, que variam de dimensão entre algumas dezenas

d» Angstrons até algumas dezenas de microns44. Os poros de di-

mensão ne faixa de dezenas de microns podem ser determinados de

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

menores SB"D difíceis de serem caracterizados, pelos mesmos méto-

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

método capaz de elucidar as características físicas das re-
ta

giBes, cujas dimens&es estejam na faina de 10 a 10019 A »=».»«•,

com densidade eletrônica constante e diferente da densidade da

matriz.

No presente trabalho foram efetuadas medidas de difra-

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

baitto ângulo, para poder melhor estudar tanto a transformação es-

trutural da matriz incipiente, como a variação nas dimen-

sb*s e no número dos poros, que separam as fases cristalinas do
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material.

A seguir, serHo apresentados os procedimentos experi-

mentais e as teorias envolvidas na analise dos diagramas de

raio-X, obtidos de coques produzidos em diferentes condições.

2.2.5.2 - Di-fração de Raio-X de Materiais AmorfoB

2.2.5.2.1 - Introdução

Os sólidos amorfos sfto em geral considerados como pos-

suidores de estrutura atômica semelhante * de líquidos com alta

viscosidade, ou à de líquidos congelados abruptamente conservan-

do assim a estrutura do seu estado original07. Desta maneira, o

estudo da distribuição atômica espacial desses materiais pode

ser e-fetuado de maneira análoga, excetuando-se a parte relacio-

nada à distribuição em funçfto do tempo.

Os líquidos e os sólidos amorfoB se caracterizam por

apresentarem uma configuração estrutural com certo grau de ordem,

porem restrito a vizinhança de um átomo arbitrariamente escolhi-

do, consequentemente esta ordenação nSo possue característica

d» se repetir periodicamente no espaço, a grandes distâncias, co-

mo ocorre numa estrutura de material cristalino.

Os diagramas de difraçüo d* raio-X de materiais amor-

fos se caracterizam por apresentarem bandas largas em número re-

duzido, provenientes da existência de maior probabiidade de o-

corrtncia de certas distâncias interatômicas no material. Este
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fenômeno constatado inicialmente por Debye e Bcherrer em 1916 n n

te* sido largamente estudado e tem possibilitado a determi-

naçfto de distâncias inter atômicas em líquidos"******" e em sólidos

amorfos*»•**.

A teoria para a interpretaç&o dos diagramas de mate-

riais amorfos está fundamentada na formulaç&D proposta por Debye

• Menke*3, e consiste em determinar a funçãio de distribuição

radial dos átomos constituintes do material, a partir de diagra-

mas obtidos experimentalmente.

A técnica experimental inicialmente utilizada foi a de

impressão dos anéis de difração em filmes fotográficos, tendo co-

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

nologia de detectores, aliada a necessidade de se determinar com

máxima precisão a intensidade de difração até a região de altos

Ângulos, os estudos atuais são normalmente efetuados utilizando-

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

cintilaçâo ou proporcional.

No presente trabalho foi utlizado um sistema de

varredura angular continua, por não se dispor de um sistema

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

judicial, quando o intuito do trabalho é de realizar determina-

ç&es quantitativas dos parâmetros estruturais do material.

Porém, quando uma determinação semi quantitativa é suficiente, a

mediçMo por meio do sistema de varredura continua é adequada,

principalmente pela rapidez com que os resultados experimentais
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pod»* ser obtidos.

2.2.5.2.2 - Teorij

EM U M situação hipotética, se um feixe de raio-X «ono-

croaatico atinge um mlétron livre posicionado na origeM úm UM es-

paço arbitrário, o acoplamento do campo elétrico oscilante da on-

da COM a carga do elétron induz ua Movi«ento oscilatório de m « m

freqüência • este elétron. Esta oscilação do elétron, por sua

vez, devido a acelerações periódicas de UM* carga elétrica, pro-

duz ua>a radiação eletromagnética, que se propaga CM todas as di-

reçBes COM a eesMa freqüência da onda incidente. Esta onda pro-

duzida pelo elétron é denominada de onda espalhada, e a sua amp li.

tude total Medida num ponto P, localizado a uma distancia R do

elétron da origem, é dada pela equacXoi

E*. » E»ea/(MC*R>,

onde E* - amplitude do campo elétrico da onda incidente,

E>» - amplitude do campo elétrico da onda espalhada,

e » carga do elétron,

c • velocidade da luz.

Si M M vez de UM único elétron, considerar-se a exis-

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

úm espalhamento no mesmo ponto P seria Z.Er» Entretanto devido a

•xisténcia d* distancias, n»o despresiveis, que separam um elé-

tron do outro, as ondas espalhadas por cada um dos elétrons in-
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terferem de maneire a produrir uma amplitude de espalhamentu da-

da pela equação:

Dnde f (e) é o fator de espalhamento atômico, que é uma função da

distr ibuição de elétrons no átomo e do ângulo de espalhamento.

Matematicamente este fator é expresso pela seguinte fórmula:

„ sen 2 irrs
f(s> • / p<r> dr , (2)

0 2 irrs

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

e 9 a metade do ângulo de espalhamento.

A função p( r ) representa a densidade de carga e l e t r ô -

nica na posição r, e portanto p <r)'Jr a probabilidade de encon-

t ra r um elétron entre r e r+ar, a pcj-tir do centro do átomo.

Esta dedução é f e i t a supondo-se que os elétrons do átomo possuem

uma distr ibuição esfér ica. A integral sobre todo o espaço da -fun-

ção p (r) corresponde ao número to ta l de elétrons existentes no

átomo, ou seja:

CO

/ f l P(r ) dr = Z.

Expandindo este conceito para o caso real de uma amos-

t r a constituída de N átomos, com suas posições r e l a t i v a s ao átomo

da origem dadas pelos vetores r i , r a , > • • , rr>, . • • rM, com os

módulos da ordem de grandeza do comprimento de onda do raio-X i n -

c ident* , ocorrerá o •fenômeno de inter ferência no ponto de obser-
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vaçfto P, devido ás diferenças nas fases existentes entre as onda&

espalhadas por átomos distintos. Estas diferenças nas fases, que

surgem por causa dos diferentes caminhos óticos percorridos por

cada onda espalhada, »a*o dadas pela seguinte equaç&ot

2* „. ,
4 r. ( S - S» ) ,

X

onde êm m £3 sKo os vetores unitários nas direç&es dae ondas inci-

dentes e espalhadas, respectivamente.

Assumindo-se que a radíaçKo incidente possa ser repre-

sentada pela equaç&o de uma onda plana, isto é:

E « E« exp ( 2*ivt>,

onde v é a freqüência e t o tempo. A amplitude tota l de espalha-

mento produzido por N elétrons pode ser dada pela equaç&o:

E - CE e=y<mc=*R>:Kr f „ (s) exp ( 2iri vt ) .
n

mxp Z 2iri ?„ . ( Í5 - Se,)/^ 3 , (3)

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

fator de espalhamento atômico deste átomo.

Nos estudos experimentais de difraç&o mede-se a inten-

sidade da radiaçSlD. Entretanto, a intensidade de um feixe de

radiaçfto eletromagnética é proporcional ao quadrado do módulo de

sua amplitude, assim a intensidade é obtida pela multiplicação da

equaçko (3) pelo seu complexo conjugado, isto éi
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E«e"» / m=c*R=

- E Z fr.<B)fm<s> e>:p C 2«i ( ?„ - rm ) . B /> 3,
r» tn

A intensidade I . u , desta equaçdlo, é dada em unidades de elétrons,

isto é, a equação está normalizada em relação á intensidade es-

palhada por um elétron. 0 vetor s da equação (4) representa

o vetor do espaço reciproco do material, e está relacionado aos

vetores unitários S» e S, e com o ângulo de espalhamento 2 6 pe-

las relaçBes:

2.sen9
Í - ê - §m e | s | - . (5)

X

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

m- ézimo átomo como sendo r"r.m, tem-se que:

•*• - * • - * •

entfto,

rnm . B • rnmS.COSOt, <6)

onda ° é o Engulo formado entre os vetores rnm e s .

Substituindo-se a equação (6) na ( 4 ) , obtem-sei

I«u " l l fn<s> fm(s) expi 2nisrnmcosa ) . (7)
n m

Num sólido amorfo ou em um liquitio, a orientação do

vetor rnm no espaço tem a mesma probabilidade de ocorrer em

todas as direçDes, e portanto o resultado experimental obtida se-

rá • média da equaçKo (7). 0 cálculo da média é feita lntegrando-
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se • equação (7) para todas as orientações no espaço, iBto ét

n m Jn^o Benn ^n c'*

da qual se deduz a equaçãoi

sen (2nBrnm)
fm(s> , (B)

n m 2it tr n m

conhecida como a equação de Debye***, para a intensidade total da

onda espalhada em unidade de elétrons.

Fazendo-se um rearranjo das somatórias desta equação,

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

espécie química, a equação (7) pode ser reescrita comoi

sen <2i»srr.m>
1̂ 3" • l f =+ Ef= l , (9)

m (D n̂ flt 2"sr«-im

Introduzindo-se nesta equação a função de densidade

atômica, tal que Po,<rrim)dv é o número de átomos no elemento de

volume dv na posição rnm relativa ao átomo m, a somatória em n

pode ser substituída pela integral sobre o volume da amostra.

Nesta nova condição a equação (9) toma a seguinte forma:

l fa(s) + Z f2(s) / p j r n m ) .
m m (10)

exp (2ir i s.rnm /X ) dv.

Definindo-se um novo parâmetro p«, como sendo a densi-
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dad« atômica média da amostra, e adicionando-se e subtraindo-se

este termo na integral da equaçKo (10), obtem-set

T^I ml f2{S) +£ f= /[pm(?r,^v - p-.DB>:p(2i»i s.r,,.» A ) dv,, +
m m

(11)
l f = (s> Jp.exp< 2*i *.?„« /* > dv .
m

Seja p(r) a média de todos os Pm(r) da amostra,

então par* DS materiais amorfos os termos p(?) - p. anulam-

se para r maiores que algumas distâncias interatômicas. Nesse

caso, a somatória sobre m da equação anterior pode ser substituí-

da simplesmente pelo número total N de átomos existentes na amos-

tra. Além disso, se a amostra não apresentar orientação prefe-

rencial, o termo p(r) - p« terá simetria esférica e pode ser

substituído por p(r) - p«. Designando-se de a o ângulo -Formado

•ntre os vetores r e s , o elemento de volume da equação (11)

pode ser escrito como 2irrzdodr, e a equação da intensidade

serát

m sen 2irsr
+ N f S 5 / 0 4 i r r i : C pir) - p«D dr +

2 i rsr
(12)

xp -( 2*i s.r /X )/ p-expí 2TTÍ i.rm /\

0 último termo desta equação corresponde ao espalhamen-

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

fica que a sua contribuição só é observável na regifto angular

muito próxima do zero, assim sendo nio pode ser detectado expe-

rimentalmente. Consequentemente, este termo pode ser desprezado
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e • equação (12) ser escrita CDRIOI

sen 2ffBr
! • « • • Nf = + Nf=r4Tr t P(r) - p.3 dr. (13)

* 2i»sr

DefinindD-se a -funçko de interferência, que depende so-

mente da distribuição espacial dos Átomos, comot

I-c'/N - f*
i(s) « . (14)

f=

Com a sua substituiçSo na equaçfco (13), tem-se:

2ns. i (s) - 4*̂ *%- C p(r) - p.] sen ( 2irsr) dr, (15)

que através da inversão por integral de Fourier, obtem-se a e-

quaçao da função de distribuição radiais

4*r= p(r) • 4irr3p»(r) • 4r/^s í (s) sen(rs)ds. (16)

Esta equaçfto foi obtida primeiramente por Zernicke e

Prins4"", • aplicada por Debye e Menke**3 para o estudo da estru-

tura do mercúrio líquido. A função s.i(s) pode ser obtida da

curva de espalhamento experimental, e a integral calculada para

um determinado número de valores r, obtendo-se assim, a função

de distribuição radial dos «tomos constituintes da amostra.

2.2.5.2.3 - Análise Semi quantitativa pela Lei de Ehrenfest

0 calculo da funçko de distribuição radial, a partir de

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

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

cálculo é necessário que se determine com precisai o adequada a

intensidade de espalhamento produzido nas regiões de alto ângu-

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

produto s.i(s), que pode tomar valores não desprezíveis, mesmo

para uma regifto em que a intensidade de espalhamento é muito

baixa.

Para o cálculo da função de distribuição radial é tam-

bém necessário ter um conhecimento prévio da composição química

da unidade espalhadora, para que a normalização da curva de espa-

lhamento experimental seja feita de acordo com o fator de espa-

lhamento atômico desta unidade.

Em muitos casos, onde não há a possibilidade de satis-

fazer as necessidades experimentais, utiliza-se para a determi-

nação do parftmetro associado a distância interatômica, a equação

de Ehrenfest**i

1,23 A • 2.a.sen6m, (17)

onde ft representa a distância interatomica média, 6*, a metade

do ângulo d* espalhamento correspondente A posição do máximo da

banda e X o comprimento de onda da radiação incidente.

Esta equaçfto é deduzida impondo-se a condiçlo de que a

derivada da equaçüo de Debye, par* uma amostra de gás diatômico

perfeito • para r-*f seja nula. Esta condiç*o é satisfeita para:
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a.Sm •> 1,23.

A deduçfeo da equaçfeo de Ehren-fest baseia-se na suposi-

ção de que os átomos safo quase pontuais, de maneira que o -fator

de espalhamento atômico f= é constante para qualquer angulo de

espalhamento. Portanto, para se efetuar a análise de diagramas

experimentais com menor erro possível, é necessário corrigi-los,

dividindo-os pelo fator de espalhamento atômico real dos átomos

para cada angulo medido.

Devido às aproximações na determinação do fator de es-

palhamento atômico real, os parâmetros físicos obtidos, através

da utilização deste formalismo, devem ser considerados como de-

terminações semi quantitativas.

2.2.5.2.4 - Procedimentos Experimentais

As medidas de difraçfeo de raio-X das amostras tratadas

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

tam estrutura amorfa, foram efetuadas no laboratório de DifratD-

metria e Fluorescência de Raio-X da Divisão de Materiais do CTA.

Utilizou-se para estas medições um goniômetro horizontal, modelo

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

tu

D ralo-X monocromático, com comprimento de onda 1,54 A

(radiaçko Ka do cobre), foi obtido mediante a utiliznçfco de um

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

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

tor.

D detetor utilizado foi do tipo proporcional, alimenta-

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

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

A varredura dos ângulos de espalhamento 2 8 foi feita

de maneira continua a uma velocidade de l°/min, e um grafico de

intensidade versus ângulo de espalhamento foi obtido como resul-

tado da mediç&o.

As fendas de colimação utilizadas, posicionadas confor—

me mostradas na figura 10, foram:

para 5o < 2e < 45o! fi •= Io, f= = 0,2 mm,

para 65° < 2e < 145°: fi •= 2o, f= • 0,3 mm.

A escala do contador de pulsos foi variada de acordo

com a intensidade de espalhamento para se obter a máxima eficiên-

cia no quociente entre o sinal e o ruido.

As duas mudanças nas condiç&es experimentais provocaram

diversas descontinuidades no diagrama de difraçKo obtido.

As amostras, para a realização destas mediçbes, nfto fo-

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

sicionadas diretamente no porta amostra do equipamento, e as em

forma de pó foram colocadas sobre a lâmina de vidro com depressão

na regifto onde é incidido o feixe de raio-X.
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R-X

Figura 11 - Esquema do arranjo experimental para as medidas

de difraçXo de raio-Xf com monocromador de gra-

fite.

R-X » fonte de raio-X

Fi « fenda colimadora

S « amostra

F» = fenda de resoluç&o

H *• monocromador

D »= detector
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Os valores numéricos da intensidade experimental de di-

fraç&o foram determinados em escala relativa, medindo-se a dis-

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

Estas determinações foram feitas para todo o intervalo do ângulo

26 medido, subdividindo-o em intervalos de 0,5° entre dois ân-

gulos sucessivos.

2.2.5.2.5 - Processamento dos Dados Experimentais

Os valores numéricos da intensidade de difraçfto, em

funçfco do ângulo 20 , foram implementados no arquivo de um micro-

computador, compatível com o sistema Apple, e corrigidos através

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

quanto as desconti nui dades provocadas pela mudanças nas condi çEtes

de medição, e por fatores de polarização, de absorção e de espa-

lhamento difuso do ar. Além disso, o programa pode realizar a nor

malizaçfco da escala relativa de intensidade para a escala absolu-

ta « obter a função de interferência.

0 programa CORRIG permite obter gráficos do diagrama

corrigidos em escala absoluta ou a função de interferência, na

tala do monitor e em uma impressora gráfica.

A correçfco dos dados experimentais, quanto As desconti-

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

parte do diagrama por um fator previamente determinado, tal que

tornasse m curva isenta de descontinuidades.
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As correçtles quanto aos fatores de absorção, de polari-

zação e de espalhamento difuso do mr foram efetuadas utilizando-

se a seguinte expressão!

- C<IK.r> ~ I«r,)/(P-A)], (IB)

onde U X P e U n BSO, respectivamente, as intensidades de espalha-

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

fator de polarizaçllo e A o fator de absorção.

O último diagrama de difração analisado foi obtido na

escala absoluta, normalizando-o após a obtenção dos valores de

Icon, pelo fator de espalhamento coerente do átomo de carbono67.

O alargamento instrumental CJDS picos de difração foi

determinado por meio da medida efetuada em amostra padrão de si-

lício como sendo da ordem de 5%, para o pico melhor definido que

é o da reflex So <002) da amostra CL2600. Considerando-se que as

larguras d*>s bandas de difração das amostras tratadas a temperatu

ras inferiores são maiores que o do pico (002) da amostra CL.2600,

e também que os erros experimentais em termos de reprodutibilida-

de da» amostras sfco da mesma ordem de grandeza, o fator alargamen.

to instrumental dos picos não foi levado em consideração na aná-

lise dos diagramas de difração obtidos.

A correç&o pelo fator de espalhamento incoerente n*o

foi realizada pelas razbes que serio a sagüir apresentadas, jun-
v
tamenta com as equações utilizadas na determinaçko de cada um dos

fatores de correção.

- 59 -



«) Fator de Polarização

A radiação espalhada pela amostra e monocromatizada por

um cristal, através do fenômeno de di-fração, tem a sua intensida-

de diminuída pelo fator:

P « <1 + cos 26' cos 29)/(l + cos 26*), <19>

Dnde 2 8' é o ângulo de Bragg dos planos de reflexão do monocroma-

dor. Para as condiçftes experimentais utilizadas, este ângulo é

de 26,5°.

b) Fator de Absorção

Para a geometria do equipamento utilizado, se a amostra

apresentar alto coeficiente de absorção, o fator de correção por

este fenômeno é constante para todos os ângulos de espalha-

m»nto*e, tornando-se desnecessária a correção do diagrama

experimental. Entretanto, como os materiais carbonosos apresen-

tam baixo coeficiente de absorção, este fator torna-se dependente

do ângulo de espalhamento, e consequentemente, é necessária a

devida correçSo do diagrama experimental.

A expressão matemática do fator de absorção, para esta

geometria experimental e para amostras com baixo coeficiente de

absorção, foi deduzida por Levy e colaboradores*1*", e é dada por:

A » Cl - Cl - exp(-x)3/x , (20)

ondei x • 2 ay/ sen2 6,

p • coeficiente linear de absorção da amostra,

a • divergência horizontal do feixe.

- 60 -



Da valores, do coeficiente de absorção de cada amostra

foram deter«inados pelos quoclentes da intensidade do feixe dire-

to. Medido experiMentaleente, se* e COM aMostra entre o tubo e o

detetor. Para estas detereinaçOes, o raio-X foi gerado a 20 kV

e 20 MA, e f i l t ros de aluainio foram utilizados para nfco danif i -

car o detetor por excesso de intensidade.

c> EspalhaMento Incoerente

A correcito por espalhaMento incoerente é diferente da

norMalMcnte utilizada, devido a localização do monocroMador no

caMinho do feixe espalhado. No caso do arranjo experiMental uti-

lizado, a intensidade de espalhaMento incoerente é uma funçko

crescente na regido de baixos ângulos, onde a radiação espalhada

teM praticaeente o MBSMO coMpriMento de onda da radiaç&D inci-

dente.

Ao aumentar o ângulo de espalhaMento, a diferença no

comprimento de onda entre a radiação espalhada e a incidente au-

menta, e o monocromador intercepta a transmissão destas radiações

para o detector.

Nesta circunstância as radiaçbes incidentes, que podem

contribuir efetivamente às espalhadas incoerentemente, slo as de

comprimento de onda menor que às devido a transição K do cobre.

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

a radiaçfco cte espectro continuo, sto as que contribuem para a in-

tensidade da espalhamento incoerente detectado.

0 resultado da acfeo do monocromador é produzir uma
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dependência d« intensidade de espalhamertto incoerente em

do Angulo de espalhamento, tal que para baixos ângulos ela

tem um comportamento análogo ao previeto teoricamente, mas pa-

ra a regi lio de altos ângulos, devido a Beleç rio no comprimento de

onda, ocorre um decréscimo, diferenciando o seu comportamento

do previsto teoricamente.

A determinação da contribuição do espalhamento incoe-

rente no diagrama experimental,pode ser -feita de maneira semi-em-

pírica, como a realizada por Levy e colaboradores4"**. Porém, pa-

ra que isso seja possível é necessário calcular a transformada de

Fourier do diagrama experimental, sem a correção por ente fator.

0 calculo da tranformada de Fourier ou a determinação

da funçSXo de distribuição radial, como já mencionado, exige uma

alta precisão nas medidas experimentais até a região de altos

ângulos. Como isto nào -foi possível de ser realizado neste tra-

balho, os difratogradias nüo foram corrigidos por este fator.

d) Normalização pelo Fator de Espalhamento Atômico

A intensidade relativa corrigida Icem(s) é con-

vertida para a escala absoluta, normalizando-a em relação a in-

tensidade de espalhamento coerente dos átomos que constituem a

unidade «spalhadora.

No presente trabalho, a normalização foi feita em rela-

çfto ao fator de espalhamento atômico do carbono, devido às difi-

culdades em determinar a exata composição química e a complexa

estrutura molecular do coque obtido pelo tratamento térmico a

- 62 -



baixa temperatura.

Esta normalizaçko * possível, se a intensidade do dia-

grama experimental estiver na mesma escala da intensidade t >ca

do fator de espalhamento coerente atômico. Esta uniformização da

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

teórica, na regido de altos ângulos, onde pode-se supor que os

átomos, que constituem o material, espalham a radíaçÜD indepen-

dentemente7™.

D ajuste, da curva experimental a curva teórica, con-

siste em determinar um fator multiplicativo para corrigir inte-

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

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

minar o fator multiplicativo foi de 1,0 a 1,2 A"1.

Uma vez corrigida quanto a escala relativa de medida, a

transformação da curva experimental para unidades de elétrons é

feita dividindo-a pelo fator de espalhamento atômico teóri-

co f=.

2.2.5,3 - Difraçãto de Raio-X de Materiais com Estrutura

Turbostrática

2.2.5.3.1 - IntroduçKo

0 coque de lignina, tratado a 2600°C, apresenta um dia-

grama d* difraçfto característico de uma estrutura turbostráti-
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ca. O arranjo atômico nos planos que compttem esta estrutura po-

de ser considerado como «endo idêntico ao doe planos basais qut?

constituem a estrutura grafltica tridimensional5'' •ve>. Neste caso,

a cela unitária bidimensional apresenta uma simetria C&m... com

os vetores da rede ãa e as, na direçào dos eixos OX e DY, indica-

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

lo a» » a-i.- • 2.461 A, e -formam entre si um ângulo de 120°. Cada

cela unitária contem dois átomos de carbono posicionados em

Cl/3,2/33 e [2/3,1/33 (figura 12).

A radiação difratada por esta estrutura será composta

de dois tipos: a reflexão cristalina (001) e a reflexão produzi-

da por uma rede bidimensional (hk). As reflexbes do tipo

(hkl), normalmente verificadas numa estrutura cristalina tridi-

dimensional, estão ausentes. Esta ausência dos picos (hkl) é

provocada pela desordem apresentada pela estrutura turbostrática,

nas posições dos átomos pertencentes a diferentes planos, o que

produz uma defasagem aleatória nas radiações refletidas.

As reflexbes (001), perpendiculares ao plano da estru-

tura bidimensional, podem ser analisadas por meio da transformada

da Fcurier. Porem, na maioria dos diagramas de difração de mate-

riais carbonosos nKo grafitizáveis, os picos correspondentes n&o

apresentam resoluçUo adequada para este tipo de análise. Uma ma-

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

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

por uma funçfto que melhor descreve esta estrutura.

Existem muitos trabalhos bem sucedidos na determinação
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Figura 12 - Estrutura do mrrmnjo atônico ideal de u» pla-

no da estrutura turbostrática com sua c«li

unitária bidiaensional
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dos parâmetros estruturais- de materiais carbonosos graf itizáveis,

pelo método da transformada de Fourier1"1'"1'1', e de materiais

nfco gra-f itizáveis pelo método indireto =*« .==••>.T-3.

O coque de lignina apresenta uma estrutura composta de

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

ser verificado pela análise qualitativa do pico (0(92), superposto

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

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

A função teórica, a ser ajustada ao diagrama de mate-

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

número de parâmetros envolvidos no cálculo. Uma alternativa sim-

plista, eficiente e rápida para a obtenção de dados semi quantita-

tivos, principalmente para uma análise comparativa dos dados, é

a utilização das equações de Bragg74 e de Scherrer7S.

A lei de Bragg, bastante conhecida e intensamente uti-

lizada pelos cristalógrafos, permite obter, a partir da posição

angular do máximo do pico de di-fração, a distância interplanar

dos correspondentes planos de reflexão, A relação entre a distân-

cia devi e o ângulo do máximo 9n>t»i é dada pela equação:

2 d»a>i sen 8t»»i = X . (21 >

A equação de Scherrer, que correlaciona a largura a

mala altura do pico de difraç&o a dimensão do cristal, tem a se-

guinte forma geral*
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K
D , (22)

ft cos 6

onde K é uma constante, D a dimensão do cristal em angstrons e

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

Nesta equação, a constante K é dependente da estrutura

cristalina, e diferentes autores tem determinado diferentes va-

lores7*». Mas, para uma interpretação do valor de D obtido,

como sendo o tamanho médio dos cristalitos na direção perpendi-

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

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

determinado por Scherrer7* ou B,9B rad, por Warren70. G pri-

meiro valor foi calculado através do ajuste do máximo e da

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

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

do-se a intensidade integrada.

As bandas de difraçko <hk), da estrutura bidimensional,

não podem ser analisadas por meio das equaçttes utilizadas nas

interpretações dos picos <§0l). A teoria envolvida na análise des

te tipo de estrutura serão a seguir apresentados, baseados nos

métodos desenvolvidos por Warren77 e por Brindley e herring78.

2.2.5.3.2 - Teoria para a Interpretação das Bandas thk>

A distribuição espacial dDS átomos, constituintes de

uma estrutura turbostrAtica, pode ser representada pela seguinte
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expressão:

PU>*{ C T r 6(r - pa, - qãV ) 3.d(>: ,y,0>} , (23)
«> • i

onde: P(x) • d istr ibuição atômica no espaço do objeto ,

E E 6<r - paa - qa2) = conjunto de pontos da rede direta com

•+ -+

vetores da rede ai e a?t

d(x,y,B) • -função de forma de rede bidimensional,

* = operação de convolução.

A amplitude da onda di-fratada por uma estrutura atômi-

ca, representada pela equação <23), é dada por sua transformada

de Fourier, que toma a seguinte -Forma:

A(s) = í ti E 6(So) - hA, - kA^)3 } * D(s. , s ? ) - ) , (24)
ft H l<

onde: E E 6(s» - h.Ai - k.As) = representação da rede reclpro-

" h. te

ca, para vetores Âi e A-., recíprocos dos vetores a, e a-̂ , sendo

- • • + -»•

Se = vetor do plano da r r?de rec iproca, def in ido por Ai e A-,

h e k = números i n t e i r o s ,

ft «area da cela bidimensional, ft = ' a i >: a*',

D(Si ,5x, n ) = transformada da função de forma d(>:,y,0) .
0 domínio da função D<Si ,s2-,<"> > é l imi tado no plano

-*• - » •

Ai,A= da rede recíproca pela dimensão da camada no espaço dire-

to. Esta função è infinita na terceira dimensão (perpendicular a

camada grafitica) por considerar que a camada tem uma espe^su--
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ra infinitamente fina.

A equaçBo (24) mostra que a amplitude de eBpalhamento

d» raio-Xf por uma rede bidimensional, concentra-te num cilindro

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

disso, como ilustrado na figura 13, estes cilindros tem dimensfeo

infinita na direçfto perpendicular ao plano. A dimensão da secçao

transversal do cilindro depende da transformada da funçKo de for-

ai*, O(si,s2>. Esta funçfto se repete em todoB os pontos da rede

reciproca (h,k>, podendo ser representada pelos eixos X» e Y»,

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

lhido (figura 12). A expressUo da amplitude espalhada, escrita

em funç&o das novas variáveis, ét

F(s)
.D<X,Y>,

n

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

0 fator de estrutura de um material composto de um só

tipo de átomo é dado pela equaçfto:

F(s> - I f(s) exp( 2irir\.s ) , (25)
i

onde f(s) é o fator de espalhamento atômico e r* é o vetor posi-

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

terial carbonoso com estrutura turbostrática este fator de estru-

tura pode ser dado comoi
•,

F(s> ** f (s) A»»., (26)
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Figura 13 - Representação da rede recíproca de uma estru-

tura bi di mensi onal.
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onde A»,* è o fator de amplitude, o qual para as poslcbea doe áto-

mos desta estrutura só pode adquirir dois valores distintos,

ou sejat

[ 2 t para h - k múltiplo de 3
A.,w - I (27)

-1, para h - k nSo múltiplo de 3.

A intensidade espalhada, por uma cela unitária plana,

pode ser dada pela equaçSor

i*,*<»> -= |F(S1 2 . |S(X,Y) |a, <2B)
ü

onde: |F(s> | z - F ( B ) . F < B > " ,

Q «área da cela uniteria,

|D|
S58 • S.B- » e jB.S^d d = 1,

a
o «Arca do plano de di-fração.

Substituindo-se o fator de estrutura da equaçãío (25)

na equaçko <2B), a intensidade de espalhamento produzida por uma

camada em escala absoluta é dada port

ink(i) > f=(s). |A**| 2. |S(X,Y)| 2. (29)

Si

O diagrama de difraçfto produzido por um conjunto de

camadas perfeitas, mas orientadas ao acaso, é obtido considerando

a intersecçko dos cilindros hk da rede reciproca com a esfera de

Ewald, como é ilustrada na figura 14. Assim sendo para cada ci-

lindro existente no espaço reciproco haverá uma banda de difraçko
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Tf

»» X

Cilindro hk

Figura 14 - Intersecçio da esfera de Ewald com o cilindro

(hk) de uma rede bidimensional.
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correspondente, e a intensidade desta banda sera proporcional à

área da superfície de intersecçfco entre a esfera de Exald e o

cilindro hk. Deno«inando-se de A a area desta superfície de in-

tersecçfco, a intensidade de difraçfco num dado ponto do espaço re-

ciproco s sera dada port

1
fa(s). S(X,Y> dA , (30)

l2

onde dA é o elemento da Area da superfície da esfera com raio

igual a s.

Escolhendo—se os eixos X» e Y» paralelos e perpendicu-

lares a s, o qual liga a origem do espaço reciproco O a Drigem

0' desses eixos (figura 13), a intersecçXo da calota esférica com

a secçXo transversal do cilindro está representada na figura 15,

pelo arco C C . Quando a dimensfco media do plano é maior que
o

10 A, o arco da calota esférica pode ser aproximado à sua tangen-

te 3 7 * 7 " . A substituição do arco pela tangente significa subs-

t i tu i r a superfície de integração por um cilindro com geratriz

paralela à direçfto 0'Y. (figura 15).

De acordo com os eixos XB> e Y», define-se as novas va-

riáveis de integraç*ox

X " S COS 4 - SB>,

Y « Y,

Z « • sen 4 ,

sendo ^ o Angulo formado entre os vetores ~s e s». Para estas no-

vas variáveis o elemento de àrmm da superfície pode ser escrito
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Xe

Figura 15 - Aproximacio da calota esférica segundo o

todo de Brindl *y • tier r ing.
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como i

dA - B dY d * ,

e a equaçfto (30), par* um determinado valor de s pode ser escri

ta comot

I (s) •= S(X,Y> *dYd* . (3D
4nfls

Dessa maneira o cálculo de IHI<(S) consiste na determinação ini

cial de uma funç&oi

Tw(X) « / |S(X,Y>Ia dY,

que dependerá somente da dimencSio e da forma da camada cristali

na. Assim sendo, o cálculo final da intensidade de difração con

siste na determinação dos termos da seguinte equaçãoi

ÍH*(S> f=(s) / T*i<X> d* . (32)
4irfi»

A funç&o TM(X) representa, por definição, a projeção

normal da secç&o transversal do cilindro hk sobre a direçfto do

vetor s . Esta projeção * a transformada de Fourier da função

de Patterson P(XB>,0>
 7<*, que representa a àrmm comum da camada

difratante e a sua superfície deslocada de KB> na direçXo do vetor

s, ilustrada na figura 16.

Definindo-se um novo par de eixos x,y paralelo e per-

pendicular ao vetor c, repectivãmente, tem-se quei

P<x«,0) - / <;v - I x» |) dy , (33)
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Figura 16 - Representação geométrica da função de

Patterson.
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onde Jv é o comprimento da corda entre o eixo y e a superfície do

objeto • uma cota igual a y«.

Denominando-se de T(X> a transformada de Fourier de

P(x,0) tem-se que :

T(X) * (Jv - |M«,|) exp(2wiXx»> dx«dy ,

Integrando-se esta equaçfto em x« , obtem-set

1
T<X) Cl - co*<2irxi^n dy . (34)

A equaç&o (34) é geral e permite calcular a funç»D T(X>

que aparece no cálculo de uma banda para obter a forma, dimensão

e a orientação da camada difratante em relaç&o ao vetor se . A

funç&o TM(X>, anteriormente descrita, possue a seguinte relação

com esta funeSo T(X) t

T(X)
TM(X)

o

onde o ê a Area da superfície do domínio de difraçfto que apare-

ce no cálculo do perfil da banda.

As expressões até o momento desenvolvidas basearam-se

n» hipótese de que as camadas apresentam dimensBes limitadas e

perfeitas. Na realidade* o coque de lignina, ou qualquer outro

material carbonoso nfto grafitizável, além de apresentar deso-

rienta? fto no empllhamento das camadas, é normal apresentar defei-
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to» na red» das camadas elementares.

A seguir sera°D considerados dois tipos de defeitos, que

sfco realmente observados nos materiais carbonosos com estrutura

turbostrAtica"*20-"" "*.

a) OndulaçBes nas camadas elementares

Do ponto de vista da Interferência de raio-X espalha-

da, uma camada que apresenta ondulaçbes pode ser interpretada

como sendo constituída de varias zonas planas desorientadas entre

si« Assim os feixes difratados pelos átomos pertencentes a uma

determinada zona, mesmo que pertençam a uma mesma camada, na"o es-

tar *o em fase. A funçâ°D TM<X), para esta circunstância, depende-

ra somente da forma e da dimensito de cada uma das zonas e não

mais da camada como um todo.

Assim sendD, a análise do diagrama de difraça°o conduzi-

ra à determinação da forma e da dimensfco de um domínio médio coe-

rente, significando que, se uma camada for suficientemente plana

o domínio coerente determinado será coincidente com as dimensBes

reais desta camada, e se a camada apresentar muitas ondulaçbes o

domínio determinado se limitará As dimensBes das zonas planas.

0 único meio de elucidar, se as dimensBes do domínio,

determinado por difraçfto de raio-X, correspondem As dimensBes re-

ais da camada, é por meio de análise comparativa entre os resulta

dos obtidos por este método com os obtidos por microscopia ele-

trônica de transmissão, utilizando-se a técnica de alta resolu-
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Ç»D,. que permite observar as dimensões de uma camada no espaço

real.

b) A rede elementar apresenta distorções

Quando os átomos apresentam um deslocamento em relação

• sua posição teórica da rede perfeita, mesmo que este desloca-

mento seja pequeno, torna-se inviável observar a periodicidade

teoricamente prevista. Isto decorre da caracteristica «cumulati-

va do desvio das distancias inter atômicas, quando silo considera-

das as distâncias entre vizinhos cada vez mais distantes. Este

fato, quando transladado para o espaço reciproco, se traduz no

alargamento cada vez mais acentuado do* cilindros (hk)^ para os

pontos mais distantes da origem da rede reciproca. Este alarga-

mento dos cilindros provoca um alargamento das bandas (hk) medi-

das, e em conseqüência disso, a "dimensão aparente" das camadas,

determinadas a partir da análise do perfil das bandas de índices

h e k elevados, pode ser menor que a do dominio real de difração.

A dependência do alargamento das bandas (hk) em funç&o

de suas posições no espaço reciproco, para materiais ccrbonosos

nfco grafitizáveis, tem sido estabelecida como sendo inversamente

proporei onal »*.»*.

0 coeficiente de linearidade do gráfico 1/LH vtrsus H,

onde H • <ha + k12 + hk) 1' 2, foi correlacionado ao parâmetro

da flutuaçto nas pDSic&e» dos átomos do plano á.a por Schiller

• colaboradores*2, pela equaçfcoi
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3
6_z e a".o= , (35)

e*

onde a é o parâmetro da rede bidimensional e a o coeficiente de

linearidade do grafico 1/LM versus H.

Além da possibilidade de determinar o valor médio das

flutuações nas posições atômicas, o gráfico de I/LM versus H per-

mite, através da extrapolação da reta a origem do espaço recipro-

co, determinar o tamanho médio do plano, isento da influência das

distorções da rede.

2.2.5.3.3 - Modelo da Camada Proposta por Warren

A análise das bandas (hk) pode ser feita comparando-se

o perfil desta com a curva gerada por uma função T(X), obtendo-se

desta maneira os parâmetros físicos associados a uma estrutura

bidimensional.

A funçllo T(X) depende da distância interplanar de re-

flex &o e da forma da camada. Portanto, para a sua utilização é

necessário que se tenha, a priori, um modelo da forma dessa

camada. Apesar de existirem muitos modelos propostos da forma das

camadas, que constituem a estrutura turbostrática de materiais

carbonososaT»'"»*':s»"A, comparando-se os resultados obtidos por

Rousseau* • Tchoubar23' para cada um deles, foi considerado o pro-

posto por Warren''7'.

0 nodelo proposto por Warren consiste em admitir que a

camada difratante é isotrópica e de dimensão L, e também que o
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fator de estrutura Fts) varia lentamente com B, por ser a

camada constituída de um só tipo de átomo.

Com estas considerações, a equação da intensidade di-

fratada, para cada ponto * do espaço reciproco, -foi deduzida como

sendo dada pela equaç&ot

1
L»'=.F(w> , (36)

onde k" • constante,

N * ^*L (s - Sa>, sendo s o componente do vetor s no

plano da rede reciproca, e s» o vetor

que liga a origem ao ponto hk,

• / exp -lxx - w)55 dx,

x - *C/ir L . s / ( 2 )3 *"*.

Calculando-se os valores da função F(w) em funçSlo de s ,

para um determinado valor de L e para o valor teórico do parâme-

t r o da rede a, fo i determinada a correlação existente entre a

largura a meia a l tura da banda (hk) com a dimensão da camada, co-

mo sendo77!

U « 1,B4> / (B cos« >, (37)

onde B corresponde A largura to ta l a meia a l tura em radi anos.

Através da mesma funçko fo i possível determinar o des-

locamento do máximo da banda, em relaçfto à posiçfto do centro do

nó <h,k>, r e l a t i v o A origem do espaço reciproco, como sendoi
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MsenO) - B,l& X/ L . <3B)

As equaçtles 37 e 38 sfco na realidade um cálculo apro-

ximado, pois foi suposto inicialmente que a -forma do plano é iso-

trópica, o que pode não ser o real como -fDi determinado por

Rousssaux * Tchoubar27 em carbono vitreo. Entretanto para

uma determinaçlio semi quantitativa do tamanho do domínio de difra-

ç*o • do parâmetro da rede, estas equações silo muito úteis e

serão utilizadas na análise dos resultados obtidos.

2.2.5.3.4 - Procedimentos Experimentais

As experiências de medidas de di-fração de raio-X, das

amostras de coque de lignina tratadas a temperaturas igual e su-

periores a 1000°C, -foram efetuadas no laboratório do Instituto de

Física e Química de São Carlos (IFDSC), utilizando-se um gonió-

metro horizontal da Phillips, modelo idêntico ao utilizado nas

experiência» feitas com amostras tratadas a temperaturas inferio-

res a 1000°C.

A diferença, no arranjo experimental entre as medidas

feitas no CTA e no IFQSC, foi a utilização do tubo com anticatodo

de molibdênio e * inexistência do monocromador no caminho ótico

do feixe entre a amostra e o detetor. A monocromatizaçfto, do

feixe para estas mediçbes, foi feita utilizando-se simplesmente

um filtro d* zircônio.

A intensidade do feixe difratado foi medido em 26 en~
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tre 5" • 145°, com o sistema de varredura continua. A detecçfto

do feixe de raio-X difratado foi feita utilizando-se um de-

tector proporcional, operado nas Mesmas condiçbes das experiên-

cias C M «ateriais amorfos.

EM cada um dos diagramas obtidos, a sensibilidade do

contador e as aberturas das fendas foram variadas para se obter

uma curva COM Maxima resoluçfto possível. Isto provocou, como nas

experiências anteriormente descritas, descontinuidades nos dia-

gramas obtidos. A velocidade de varredura dos ângulos de espalha-

mcnto foi de 2°/min.

2.2.5.3.5 - Processamento dos Dados Experimentais

Os diagramas obtidos, com o procedimento descrito aci-

ma, foram transformados em valores numéricos da intensidade de

difraçko, e corrigidos pelo programa CORRI6 de maneira análoga ao

Já visto anteriormente, excetuando-se as correcDes pelos fatores

de polarização e de espalhamento atômico coerente t? incoerente.

A correçko por fator de alargamento instrumental n&o foi conside-

rados pelas razfies mencionadas anteriormente.

A equação utilizada para determinar o fator de polari-

zaçfco foit

2
p « , (39)

i + cos=*2 6

A cela unitária da estrutura turbostrática é consti-
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tuida de dois átomos de carbono. Consequentemente a normaliza-

çto do diagrama experimental, corrigido pelo fator de absorção e

de polarização, deve ser fe i ta em rei acuo ao fator de espalhamen-

to atômico total produzido por dois Átomos de carbono.

Os fatores de empaihamento atômico, tanto o coerente

como o incoerente, estSo tabelados"7. O fator de espalhamento to-

tal é obtido pela soma dos anteriores.

A normalização dD diagrama foi efetuada ajustando-se a

curva de difraçfeo para a mesma escala da curva teórica, ut i l i zan-

do-se o mesmo procedimento anteriormente descrito. Houve, entre-

tanto, uma mudança no intervalo dos valores de s, onde foi calcu-
o

lado o fator multiplicative, que foi de 2,1 a 2,5 A~*.

Após a obtençat» do diagrama experimental na escala ab-

soluta, os parâmetros estruturais, como o espaçamento interplanar

d«*a e o tamanho médio dos cristalitos na direção do eixo a3, fo-

ram obtidos através das equaç&es de Bragg e de Scherrer.

As informações, quanto A d imensa" o do domínio de di-

fraçfco dos planos basais grafiticos e As da estrutura interna,

foram obtidas mediante a utilizaçfto das equações de Warren. Os

resultados semi quantitativos obtidos sKo apresentados e discuti-

dos no capitulo subsequente.
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2.2.* - Eapalhaaanto tf» Raio-X • Baixo Angulo

2.2.6.1 - Introdução

A transformação química provocada na lignina, pelo pro-

cesso d* pir61ise, consite essencialmente na retirada, por vola-

tilizaçko, da» aoleculaa orgânicas d» baixo paso molecular • d*

alaaantoa químicos qua nao sajaa o carbono. Esta parda d» mate-

riais, sofrida pala lignina, raaulta na foreaçfco da una aatriz

coapoata essencialmente do ai«manto carbono, mrrmnimdo da ma-

nwlrm a conatituir uaa aatrutura turboatrética.

Apaaar de ocorreraa encolhi «entoa aiacroscópicoB e ai-

croacopicoa da aatriz incipiente da aaostra, durante oa tratamen-

to» taraicoa, o» vazios deixados pela volatilizaç&o de Materiais

nfeo ako coapletaaente preenchidos. Isto resulta nm foraaçto da

poros da dimensões variadas, além daqueles existentes no Material

original.

A caracterização desses poros, quanto à porcentagem vo-

lumétrica, ao número a às dimensões, * de relevância no entendi-

mento daa propriedades fiaico-quimicas apresentadas pelo coque

obtido, pois os poros atuam como entidade reguladora da densidade

aparente, das propriedades de tranaporte de cargas a da resitsn-

cia mecânica do material.

Bagundo a proposta feita por Dubinin**, a porosidade

encontrada em materiais carbonosos pode ser claaaificada em três
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grupos, de acordo c n o .diâmetro dos por os t os aicroporos,

que 20 A| os mesoporos, entre 20 e 1000 A e os Macroporos, Maio-

I

Muitos estudos te» sido efetuados para a determinaçfco

da porosldade ea diversos tipos de Materiais carbonosos, utili-

rando-se diversas técnicas de aedidas. Turkodogan e colaborado-

res*9 realizara* UQ estudo comparativo dos Métodos de aná-

lise da porosidade dos Materiais carbonosos, concluindo que a

técnica de Microscopia Eletrônica de Varredura é útil para a de-

terminação das características de Macroporos superficiais de UM

Material, porém a sua resDluçfto n*o é suficiente para U M analise

adequada de poros de Menor dimensfto. Neste Mesmo trabalho, efe-

tuara* também determinações da porosidade, utilizando o aétodo de

BET com COa e Na, obtendo valores próxiMos, para área

de superfície especifica, concluindo que os poros que contribuem

efetivamente para estes valores suo os de dimensões entre 10

• 50 A. Rojanski e colaboradores"* efetuaram um estudo com-

parativo de três diferentes técnicas para a determinação da

dimensfto característica de poros com estrutura fractal em Silica

6*1( e mostraram que as técnicast transferencia de energia entre

doador e receptor adsorvidos, determinação por BET de gases com

diferentes áreas de secçfto e espalhamento de raio-X a baixo ân-

gulo (8AX8), fornecem resultados concordantes, desde que se faça

análises Mediante a utilizaçfto de teorias adequadas.

0 SAX8 é uma técnica de medida, capaz de detectar ino-
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mogeneldadas eletrônicas presentes no material, com dimensSto da

ordem d» 10 a 1000 A B D * B * . Devido a esta característica, o

8AXB vem sendo aplicado extensivamente na anal is» da porosidade

dos materiais carbonoao»"7""", • tem contribuído na •lúcida?Ho da

complexa evolução estrutural, que ocorre nestes materiais duran-

te o processo de carbonizaçKo e de grafitizaçfto.

A curva de espalhamento de raio-X, na regiko de baixo

Angulo, é de um modo geral menos complexa, comparando-a com o

diagrama de dlfraçfco a alto Angulo. Ela se apresenta, em geral,

monotonicamente decrescente em função do aumento do Angulo de es-

palhamento, isenta de picos ou bandas bem definidas, exceto em

casos especi-ficoB onde a amostra é constituída de partículas co-

1oidais, de mesmas formas e dimenstte», e concentração relativa-

mente alta.

Os dados obtidos em forma de intensidade versus Angulo

de espalhamento sto, como em qualquer outra técnica de espalha-

mento, a imagem das entidades espalhadoras no espaço recíproco.

Isto significa que a analise das curvas caracteriza-se por uma

lei de reciprocidade, que da uma relaçUo inversa entre a dimenedfo

real e o Angulo de espalhamento.

A teoria básica para a interpretação das curvas de es-

palhamento de raio-X a baixo Angulo é descrita nos livros texto

de Buinier e colaboradores"" e de Blatter e colaboradores0*.

Neste trabalho, serfco apresentadas as formulaçbes es-

senciais necessárias p*ra a interpretação de curvas de espalha-
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mérito produzidas pelos materiais carbonosos. Sera também descrito

o procedimento experimental para obtençfto de dados, utilizando-

se a radiaçfco proveniente de Bincrotron e D processamento dos da-

dos efetuados para a analise.

2.2.6.2 - Teoria

0 espalhamento de raio-X a baixo ângulo é provocado pe-

la interferência das ondas secundarias produzidas pelos elétronB,

pertencentes As inomogeneidades de dimensões coloidais, devido às

suas oscilações de ressonância, induzidas pela radiação inciden-

te. Na regi31 o de baixos ângulos, isto é 26 próximo de zero, as

ondas espalhadas em vários ponto» da inDmogeneidade apresentam

diferenças de fase muito pequenas, produzindo interferên-

cias essencialmente construtivas. Mas, deslocando-se para ângulos

maiores, essas diferenças aumentam, resultando em interferências

cada vez mais destrutivas. Este fato provoca a diminuição gra-

dativa da amplitude total das ondas espalhadas.

Na teoria do SAXS, geralmente n»o é mencionado o efeito

do espalhamento incoerente produzido pela amostra, uma vez que na

regiHo angular considerada, a radiaçfco espalhada com o mesmo com-

primento de onda da radiaeko incident* é praticamente desprezí-

vel •"».

A seguir serA apresentada a teoria básica que equaciona

a curva de espalhamento de raio-X a baixo ângulo, proveniente de

uma amostra hipotética, constituída de uma única partícula. A
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deduçftD d» todo o forma]iamo matemático para aplicaçbes em estu-

doa d» amoatraa reais, é feita pela generalização desta teoria.

2.2.6.2.1 - Eapalhamento produzido por uma partícula

As equações, envolvidas no cálculo da amplitude e da

intensidade de espalhamento a baixo ângulo por uma partícula, sito

as mesmas utilizadas no cálculo das produzidas por um átomo, a

alto Angulo. Denominando-se de Ü o vetor da rede reciproca e re-

lacionando-o com o vetor s como Já definido* temos a expressftoi

fí - 2* m , (40)

o seu módulo será h « 4 ir«en(e/2) A , sendo (• 2 ( o UngulD de

espalhamento e X o comprimento de onda do raio-X incidente. Para

os Ângulos considerados nesta técnica de medida, é válida a se-

guinte aproximaçKos

4 Tio 2 ire

Bupondo-se que a partícula espalhadora apresente uma

simetria esférica, a intensidade média das radiaçftes espalhadas

por uma partícula, em funçlo do vetor da rede reciproca ti, será

dada pela equaçko de Debye (equaçlo 8), ou sejat

j

T<hT - I.<h> iz t**j , (Ba)



onda o fator rhJ represents a distftneia relativa entre dois pon-

tos espalhadores pertencentes à partfcula.

Definindo-se como fator de estrutura da partícula F(h),

o quoclente entre a amplitude total da radiação espalhada por um

objeto e a amplitude espalhada por um elétron, istD é:

EA.(h)
F(h> « * 5 — - If* cos 2 (hr*> ,

A.(h) *

onde Ai<(h) é a amplitude espalhada pelo elétron da partfcula, com

a sua posiçfto, em relaçfco a origem, arbitraria e dada pelo vetor

ri.. O termo A.<h) representa a amplitude espalhada por um elétron

livre.

A equação (8a), escrita em funçSo do fator de estrutu-

ra toma a seguinte format

Introduzindo-se o conceito da densidade eletrônica da

partícula pir), a equaçSlD (8a), após a sua normalização por in-

tensidade de espalhamento produzido por um elétron, pode ser es-

crita comot

F2<h> - / / p(rM> p(rj) dv dv . (55)

Supondo-se que a partícula possue uma distribuição ele-

trônica homogênea, a densidade p(r) sera constante no interior

da partícula, e pode ser representada por . Neste caso o número

de elétrons, que ocupa o espaço entre r e r + dr, medido a pai—
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t i r db «lamento de volum» dv, é dado por Ptv«.(r+dr) - v * ( r > ] ,

sendo v h ( r ) o volume da part ícula contida no espaço entre a po-

siçfto do elemento de volume dv* e r. Quando todas as posições,

possíveis de serem ocupadas por dv*, na par t ícu la forem consi-

deradas, define-se a funçáo p<r) comoi

P*p(r>dr - / Ptvi.<r+dr> - v*<r)3 P dv , (42)
v

efetuando-se a seguinte mudança de variável na equaçfto (41)i

• * • • ¥ • * •

rj - r* • r,

a integral da densidade eletrônica pode ser escr i ta comot
/ p<rh) p (r i , + r > dvi« ,
v

que é igual ao produto de p 1 pelo volume V(r> do sólido, comum

à partícula real e a sua sombra, deslocada de vetor r. Introdu-

zi ndo-sc o valor médio de V(f) e considerando-se que o vetor *r

apresenta uma mesma probabilidade para se orientar em qualquer

direcuo, a equaçko (42) toma a seguinte formai

sen(hr)
F3(h) - Pa/ V(r) 4"ra!dr. (43)

• hr

Esta «quaçfto é correspondente à equaçko da funçKo de

distribuiçKo r a d i a l , encontrada para a di-fraçfco de materiais

amor fos , exceto na existência da um fator V(r ) que é uma funçKo

da forma e d* dimensMo da par t ícu la .

Para f a c i l i t a r a interpretaçÜD e o cálculo da t ransfor-
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mada d» Fourier das curvas d» espalhamento, Porod*** introduziu o

conceito da -função característica da partícula Y«»(r), definida

pela equaçkoi

Vir) Vir)
. <44>

V(B) V

Esta funç&o dá a proporçfto volumétrica da superposição

da partícula * a sua sombra, e* relaçfeo ao volume total d« partí-

cula. Em outras palavras, ela é a probabilidade de que um ponto,

, a uma distancia r de um outro localizado no interior da partícu-

la,* esteia também no interior da mesma.

A relação entre a -Função de distribuição de pares p<r>,

de-finida pela equaçSlD (42) , e a função característica ^«.(r), é

dada pori

p<r) • 4 rs-fa,<r>.V , <45)

onde V é o volume total da partícula.

Substituindo-se a equaç&o <44> na <43), tem-se que:

„ sen<hr)
Fa(h) - Vp2/ Y«<r) 47rr=dr . (46>

" hr

Define-se a funçKo g(rM) como sendo a distribuição do

grupo de ratas, com comprimento r, pertencentes à partícula.

0 confronto do conceito desta funçllo com o da funçHo ym(r), per—

mite escrevert
v

Y»<r) - / ( 1 > Q<rM> dr« . (47)
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Do conjunto daa equaçbes <45), <46> e (47), deduz-se

algumas propriedades importantes da funç&o característica, que

••"oi

a) para r - 0, Y«<r>. - 1 |

b) Ya(r> diminu» com o aumento do valor de r até anu-

lar-»» para r > R, sendo R o comprimento do segmento máximo que

corta a partícula;

r

c) j 4"raY»(r) dr « V , a integral da funçftD caracte-

r ís t ica é o volume total da particulai

6
d) Y»<r> - 1 r + . . . . f <4B>

4V
onde 8 * a área da superfície da particulai

e) / Y«(r) dr «J g(r«) drM » ,
m « 2 2

onde 1 ê o segmento médio das retas que cortam a partícula.

Con-forme visto anteriormente, a intensidade da radia-

çfto espalhada por uma partícula é proporcional ao quadrado do

seu fator de estrutura. A análise da curva experimental, para a

obtençko de dados físicos do material, consiste portanto na deter,

minacfto da relaçüo existente entre este fator, definido no espa-

ço reciproco, e a funçfto característica do espaço real.

Algumas propriedades importantes do F=(h), deduzidas

a partir da análise da equaçfto (47) e das propriedades da funçKo

característica Y«(r>, SÜD a seguir relacionadasi
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•> para o ângulos d» ••paihamento igual a zero, todas

«• ondas espalhadas estarfco cm -fase • se somam, de maneira que

• sua intensidade absoluta é exatamente igual ao quadrado do nú-

mero d» elétrons existentes na part ícula, isto éi

F2(0> - V P 2 / 4*r=>,(r> dr - V ' P * .
m

b) para h tendendo a r t r o , pode-se expandir o termo

*en(hr)/hr, da equaçlo (Ba) ou da (42) em série de potências,

considerando até o termo de segunda ordem, obtendo a equaçdot

F2(h> » n2exp -<h*R«3e/3> , (49)

onde n é o número total de elétrons da partícula e Ro é raio de

giro da partícula, Esta equação é conhecida como a lei de

BuinierBB. D raio de giro de uma partícula em funç&o do seu

centro de massa ê definido pela equaçãos

(50)

c) a funçdro F3(h), para valores grandes de h, é ob-

tida pela relaçlo da transformada de Fourier, existente entre

h.Fs(h> * rimir), considerando a propriedade <e) da funçko

característica. A equaçfto final que se obtém é conhecidí. como

lei de Porod97 e tem a seguinte formai

fi(u,h) cos u
Fa(h> - 2npSÍ3h-* + Ah~* + ... + ..

hs

(51)
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•sta equação mostra que a part» ftxterna da curva de s-spalhamento

depend» somente da superfície externa da partícula, e também que

é proporcional a h~*|

d) efetuando-se os devidos arranjos dos termos da

equação <47), para r • B, obtem-sei

• ____
/ h* F=(h) dh - 2waPSIV , (52)
•

esta equação é conhecida como "invariante" , e mostra que

haFs<h> depende somente do volume da partícula e nao da sua for—

ma externa. Além disso, ela ilustra a validade da teoria geral de

que a integral no espaço reciproco é proporcional ao número de

centros espalhadores no objeto.

•) a propriedade <e) da funçko característica, as-

sociada A análise da equaçfto (47), mostra quei

1
í h F2(h) dh . (53)

2irpaV

Em tDdas as deduçbes das equações feitas até o momen-

to, foi suposto que a partícula possua uma simetria esférica.

Quando esta condiça*o nfto for satisfeita, as equaçbes da intensi-

dade sofrem algumas modificaçCies, com relaçVo aos parâmetros

geométricos relevantes à partícula. Para algumas geometria» bem

definidas, Já se encontram deduzidas estas formulas**0•"* que

serto apresentadas, de acordo com a necessidade para a comple-

mentaçko da teoria geral do SAXS.
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2.2.6.2.2 - Espalhamento produzido por conjunto de partícula»

A* considerações iniciais quanto a -forma, a distribui-

ção eletrônica, à dimens&o e a concentração volumétrica das par-

tículas espalhadoras influenciam nas deduçbes das fórmulas mate-

máticas que governam o fenômeno de espalhamento a baixo Angulo.

Supondo-se que a amostra é composta de partículas com

centro de simetria e que elas estto separadas por distâncias bem

maiores que as suas dimensbes, a intensidade de radiação espalha-

da pela amostra é idêntica a espalhada por uma partfcula isolada,

multiplicada pelo número médio das partículas espalhadoras.

Se a concentração das partículas for aumentada de ma-

neira que a radiaç&o espalhada por uma partícula interfere com a

espalhada por uma outra, deve-se levar em consideração os fatores

termodinâmicos da agregação, que permitem obter equações seme-

lhantes as deduzidas para partículas suficientemente separadas,

porém com um fator de correção* Através da determinação deste

fator, pode-se prever o erro percentual que é cometida, quando é

utilizada uma equaçfto, para as partículas dispersas, para a aná-

lise da curva de espalhamento produzida por amostras que n*o

apresentam, exatamente, as condições supostas inicialmente90.

As hipóteses válidas, que pedem ser consideradas para o

calculo das densidades eletrônica* dos poros e da matriz sfto que

seus valores sito constantes e que • massa específica dos poros e

da matriz sko consideradas Iguais a zero e 2,21 g/cm3 (densidade
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sidad» d» graf i te ) , respectivamente.

Surge no entanto uma questfto crucial quanto a validade

do principio básico do espalhamento considerado. Assumiu-se que o

espalhamento de raio-X é provocado pela radiaçfto secundária pro-

duzida pelos elétrons existentes na partícula* porém, ao conside-

derar-se que a densidade eletrônica no interior do poro é zero,

assume-se que nfto existe praticamente nenhum centro espalhador

neste objeto.

Por outro lado, os resultados experimentais da mediç&o

de SAXS, de amostras como materiais carbonosos ou s i l i ca , cuja

existência de poros submicroscópicos é comprovada por outras

técnicas de medidas, mostram que de -fato os vazios circundados

pela matriz compacta produzem espalhamento de radiaçfto a baixo

Angulo. Esta controvérsia aparente é explicada pelo teorema de

Babinet, que será apresentado a seguir.

2.2.6.2.3 - Teorema de Babinet

0 teorema de Babinet** afirma que os objetos complemen-

tar es produzem o mesmo efeito de difraçfto. A equaçfco geral para

a amplitude de espalhamento produzido por um material contido em

volume V ê dada pori

A»(h> - A-(h)/ p*ír) exp -(ih.r) dr ,

onde pt(r) é a densidade eletrônica no elemento de volume dr, cu-

ja posiçto é -fixada pelo vetor r. Considerando-se um espaço com-
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piementar, cuja densidade eletrônica P7(r> • definida port

Pair) • p« - Pi<r> ,

onde P« é constant», a amplitude espalhada por este espaço com-

menpletar é dada pela seguinte equaç&ot

Aa(h) - A.(h>/ Cp. - P»(r) 3 exp -(ih.r) dr .

A intensidade de espalhamento é, por definição, dada pela mul-

tiplicaçfeo da amplitude pelo seu complexo conjugado. Isto resul-

ta na seguinte equaçSot

Ia(íí) « I
(54)

Se h > h», onde h» e o módulo dD vetor reciproco

correspondente A dimensão da amostra ou do volume da amostra ilu-

minado pelo feixe de raio-X, I»<h) é efetivamente zero, consequen

temente os dois últimos termos da equaç&o (54) também se anulam.

Então, tem-se que Ist̂ Ix, que é a lei de reciprocidade de Babinet.

Mas para h < h«, esta afirmação nSo é válida. Por-

tanto este principio só pode ser aplicado para as curvas de es-

palhamento na regido em que é satisfeita a condição h > 2ir/D0,

sendo 0» a dimensko média do volume n» qual a densidade eletrô-

nica complementar é definida.

Nas determinações experimentais da curva de SAXS, onde

é satisfeita as condiçttes da validade do principio da reciprocí-
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dad*, pode-se aplicar a teoria d» espalhaaento produzido por um

sistema d* partículas e um sistema composto d» vazio* ou poros em

uma «atriz com densidade eletrônica diferente.

Deve-se considerar, porém, que P ou P (r), utilizados

sejam a diferença da densidade eletrônica entre a do objeto espa-

lhador e a do «eio circundante.

2.2.6.2.4 - Espalhaaento produzido por UM sistema poroso

0 formalismo matemático para o sistema constituído de

poros foi deduzido por Porod*7", considerando uma amostra cons-

tituída de materiais distribuídos aleatoriamente no espaço, e

apresentando densidade eletrônica constante, igual a P e 0 , pa-

ra o espaço ocupado e vazio, respectivamente.

A amostra real, como visto no principio de Babinet, de-

ve ser representada em termos de lnomogeneidade n» densidade ele-

trônica. Definindo-se a fraçfto de volume ocupada por matéria co-

mo sendo c, a densidade média da amostra ser A dada por P c.

Assim a regifto ocupada pode ser representada como possuindo uma

flutuação na densidade eletrônica no=" p ( l - c ) , e a re-

giko de poros com Q^»* - Pc. A flutuaçko média da densidade

eletrônica da amostra pode ser representada port

"T?- Pac ( 1 - c > . <55)

Denominando-se de Z»«(r) a probabilidade que se tenha

um par de pontos distanciados de r , num volume ocupado por ma-
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te r ia , e se considerar que a amostra possue uma porosidade com

distribuição isotrópica, esta funçfco será dependente somente da

distftncia r, e será dada pela equaçfcoi

Z—<r> « c + C 1 - c ) Y(r) , (56)

onde Y(r) * uma funçfco característica que possue as seguintes

propri edadest

ri , para r • 0 e
T<r> - '

\B , para r grande.

Com a definiçlto da funçfco Zmmir), a probabilidade de

encontrar dois pontos distanciados entre si por r no vazio, isto

é nos poros, pode ser dada pela

Zw<r> « ( 1 - c ) • c Y ( r ) . (57)

A probabilidade de se encontrar os dois pontos distan-

ciados com a Mesma distftncia r, mas um ocupando uma posição no

interior da matéria e outro no vazio, é dada pela equaçtot

c( 1- Zmmir)) - < 1 - c ) < 1 - Zw(r) ) . <5B)

Segundo Debye e Bueche**, a equaçko da intensidade de

espalhamento produzida por um material que apresenta os domínios

espalhadores com densidade eletrônica relativamente constante,

pode ser dada cornos

sen hr
I(h) - l . (h) n 2 V / Yír) 4irr2 dr. (59)

• hr
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De acordo com a definiçko de n= dada pela equaçko (55) i

a intensidade espalhada pela amostra contendo porosidade pode

•er dada pela equaçkoi

c< 1 - c ).
(60)

* sen hr
/ yir) 4wra dr.
• hr

Supondo-se que a amostra possue poros bastante separa-

dos entre si, isto é, um sistema diluído, pode se aproximar

Zmmir) por uma funçfto característica de uma partícula Y«(r) an-

teriormente definida. Esta aproximação é justificada, uma vez

que neste caso é virtualmente impossível encontrar um segundo

ponto ocupado fora da própria partícula.

Matematicamente é possivel obter a intensidade de espa-

lhamento I(h) através da determinação ou do conhecimento prévio

úm funçKo Y<r), porém, o cálculo de yir) na prática, é bastan-

te complexo, sendo raramente possível de ser determinada para um

sistema de partículas. Assim sendo, a funcko yir) é obtida atra-

vés da transformada de Fourier de I(h) determinado experimental-

mente.

A análise da funçfto característica, obtida dos dados

experimentais de SAXS, de uma amostra real, constituída de po-

ros monodispersos, é semelhante à obtida pela análise desta fun-

çfto para uma partícula isolada .

A lei de Porod, neste caso, fornece a mesma expressko
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deduzida na see fco anterior, isto é i

I(h) - I.(h) 2 » ' B / h« . (51s)

Assumindo-se que cada um destes poros apresenta uma mesma area

superficial s&, a equaçllo (51a) permite obteri

Ith) - I.fh) no*i 2* s»/h*> . (61)

Para um sistema de partículas de formas diferentes e

com distribuição eletrônica aleatória, nko apresentando orde-

naçfto a longa distância mesmo que haja um adensamento relativo dé

partículas, é valida a lei de Buinier00.

A equação da lei de Buinier para um eitema de partfcu-

ias é dada port

exp -(h^Ro^/S) , (62)

onde N é o número médio dm» entidades espalhadoras presentes na

amostra, e P a diferença na densidade eletrônica entre a matriz e

a inomogeneidade.

Além dos parâmetros R» e S, se a amostra for consti-

tuída de N poros de mesmo volume vi, pode-se obter da equaç&o

(62) uma estimativa do valor deste N, poisi

N « 1<0>/ Re,*1 . (63)

Uma analise da parte interna da curva de espelhamento

de raio-X a baixo angulo, de um material carbonoso, pode ser fei-

ta em termos das equaç&es (62) e (63), obtendo-se o raio de giro
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médi-o * D número médio de poros presentes na amostra. A analise

da parte externa da curva pode ser feita por meio da equaçto

<51a>, obtendo-se como resultado a área da superfície especifica

que separa as duas fases (matriz e poros) que compOem o ma-

terial carbonoso.

Nestas analises, no entanto, leva-se em consideração as

seguintes características da porosidadet

a) a distribuição da dimensão é bem comportada, poros

monodispersosf

b) a forma nfto é muito anisotrópicai

c) a concentraçfco de poros nSfo e muito alta, de modo

que se pode considerar os poros espalhando independentemente!

d) o contorno dos poros 6 bem definido.

Caso estas condi çCfe» n*o forem satisfeitas, as curvas

experimentais obtidas nfco se ajustam às leis de Guinier e de

Porod. De fato, e><latem muitos trabalhos publicados sobre dados

experimentais de SAXS, obtidos de materiais carbonosos que na*o

concordam com as leis fundamentais descritas""'**", e cada

autor propbe um modelo para os poros com um formalismo matemático

adequado, para melhor explicar estes resultados .

Debye e colaboradores1"10 estudaram a porosidade pre-

sente nos catalisadores por meio da técnica de 6AX8, utilizando

para a análise das curvas, a equaçto de intensidade (59) obtida

por Debye e Bueche**. Definindo-se a funçko de correlação Q(r)

pala equaçtoi
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Q<r> - 1 - R(r) ,

onde R(r) é a funçSo característica definida pela equaçlD (56),

a equaçfto da intensidade é escrita comoi

_ sen hr
- I-(h)nz Vj Q(r)4irra dr ,

• hr

onde todos os parâmetros sKo iguais aos já definidos. A análise

desta -função d» correlação, am termos da variaçfto nas probabili-

dades de dois pontos distanciados de r e r •*• dr estarem ou nSo

situados em posiçOes ocupadas por uma das fases qua compos a

amostra, mostra um comportamento exponencial para • função

Q(r), representada pela equaçftos

0(r> •= exp -< r/a ) , (64)

onde a é a distância de correlação da i noinogenei dade. Com este

novo comportamento da funçfto de correlação, deduz-se que a inten-

sidade espalhada pode ser dada pela equação*

i (s> - A / ( 1 + h 2 a2 >, (65)

onde A é uma constante igual a Bna3 naV.

A utllizaç&o da equaçko (65), na análise dos resultados

experimentais, é feita plotando-se a raiz quadrada da intensidade

observada am funçfto do quadrado do angulo de espalhamento.

Obtem-se da linearidade deste gráfico, se a condiçfco de distri-

bui çko aleatória dos poros * satisfeita, o valor da disttncia da

correiaçko £. Os autores sugerem que, quando a distribuição das
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dimens&es dDt poroe nfto é constante, deve-se incluir na equaçko

da funçfco de correlação o termo de expans&o em segunda ordem,

isto éi

0(r) - f exp-< r/a»> • < 1 - f > exp-( r*/ms=),

onde o fator f está relacionado com as constantes da equaçko de

intensidade dada port

i(h> - Ai/ ( 1 + haaia • Aaexp-C haia
S!/4 ) , (66)

pela relaçftos

f • A»/ C Ai+ B*-1/2< ai/«2)
3A3] .

Através da obtençko do parâmetro de correiaçfto a, e da

determinaçiío prévia da concentração volumétrica dos poros na

amostra, pode-se determinar a superfície especifica S , e os pa-

râmetros de dimensfto da regi Ho ocupada e vazia, pelas relaçoesi

6 - 4c(l - c)/ a,

iv « a / c

e

7. - a / (1 - c) f

onda £ é a fraçKo volumétrica ocupada pela matriz carbonosa.

0 parâmetro ç_ pode ser estimado pelo quoclente entre a densidade

aparente e a densidade teórica do grafite sólido.

Rothwell0* estudou o comportamento do carbono vitreo

tratado termicamenl a temperaturas 1000, 2000 e 3000"C por meio
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de BAXB. El» analisou os dadD» obtidos mediante o uso da lei de

Gulnler e por meio da lei de proporcionalidade com quarta potên-

cia negativa, introduzindo o conceito proposto por Bragg e cola-

boradores1"1, de que a curva de espalhamento, produzido por um

material poroso, torna-se proporcional a h~* a partir do engu-

lo de espalhamento em que é satisfeita a condiçfto ha > 3,5 , on-

de a é o raio do menor poro existente no material. A utilizaç&o

do modelo de poros com forma esférica resultou num valor do

raio de giro menor que o correspondente ao valor de a, determina-

do pelo ângulo em que a curva de espalhamento venha a satisfazer

a condi ç li o de Bragg. Este autor conclue que a diferença nos dados

obtidos deve ser proveniente da concentração relativamente alta

dos poros na amostra, e também que a forma dos objetos espalha-

dores nko pode ser assumida como esférica.

Perret e Rui and*" analisaram o parâmetro a. , proposto

por Bragg101, e concluíram que em vez deste ser um parâmetro as-

sociado coni as dimensttes das inomogeneidades, ele está melhor

relacionado com a flutuaç&D na densidade eletrônica apresentada

pela matriz carbonosa. Neste trabalho os autores apresentam os

resultados da medida de SAXS de materiais carbonosos obtidos a

partir de tratamentos térmicos da Poliacrilonitrila, a diversas

temperaturas. A análise das curvas de espalhamento é efetuada me-

diante a utilização da lei de Porod, e pela determinação dos com-

primentos médios dos segmentos que cortam o volume da regiko ocu-

pada e vazia. Desta análise concluem que este material apresenta

poros com a forma irregular e com a interface bem definida por
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meio' dos planos basais graftticos. Além disso Mostram que, nas

curvas obtidas esta present» a contribuição do espalhamento pro-

vocado pela flutuaçko na densidade da matriz incipiente, verifi-

cada através do desvio do comportamento da curva em relaçko ao

previsto pela lei de Porod.

Johnson e Tyson** estudaram o comportamento da poro-

sidade na fibra de carbono, quando tratada a altas temperaturas,

«ediante a utilização das equacbes desenvolvidas por Debye e

colaboradores*"*. Determinaram o comprimento de correiaçko a.

através do grafico I-»'» versus h=. 0 calculo do parâmetro dimen-

sional dos poros 1P é feita utilizando-se a equaçko (53) e tam-

bém o conceito da funçko de correlaçko Q(r>, através da equa-

çftoi

1* - 2 / Q<r> dr ,

onde a funçko Q(r) é definida pela equaçko (64) e

U - 2a ,

quando l-*'a é linear em funçlo de h3.

Estes autores determinaram também o raio de giro dos

poros, mediante a utilizaçfto da técnica de Bhull e Roess1»3 e

de Hosemann11*3» 0 primeiro método consiste em analisar o compor-

tamento da curva In I(h> vrsus In <ha +a)f vari»ndo-se o fator

o até determinar uma relaçko linear. Quando esta relaçko é ob-

tida, o raio de giro é calculado pela expresskoi
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R. - ( Z/a >*'* .

O método de Hosemann consiste em se determinar DB valores de hM e

de hs, correspondentes às posições do man i mo e da intersecçSo da

curva do gráfico de I(h)h3 versus h com o eixo de h. Uma vez

obtidos os valores de hn e de h«, determina-se o fator de poli-

dispersividade do material através da expressloi

h»a Roa 2

3 n •*• 2

onde i

1 h

C2 (n+l)]l/a 2 h

Os resultados desta análise mostraram que existe uma

correiaçfto bem característica entre a porosidade da -fibra de cai—

bono e as suas propriedades mecânicas. Johnson e Tyson propdem

que, nesta temperatura de tratamento térmico, ocorrem rompimentos

das ligaçbes cruzadas existentes entre os átomos de carbono

periféricos da estrutura turbostrátlca.

A tentativa de aplicação da lei de Porod, mostrou-se

nHo ser possível para as curvas de fibras tratadas a baixa tempe-

ratura. Associando-se a esta fato a conttataçfto da existência

de carbono amorfo, conclui-se que os poros deste material n*o

apresentam uma superfície de contorno bem definida em termos de

densidade eletrônica.
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Von Basti an • colaboradores'*3 estudaram a porosidade

do carvfeo de madeira por meio da técnica d» 8AXS, utilizando-se a

•quaçko d» Porod e corrigindo-a quanto à flutuação da densidade

eletrônica do «ater ia l . A equação da le i de Porod com este fator

de correção foi escrita comot

Kh) - <2w)-3A* I.A t T P2 < Be-* + R ) .

A determinação da superficie especifica das amostras de

carvko foi feita mediante uma análise comparativa com o valor

obtido de uma amostra de silica comercial, cuja superficie espe-

cifica havia sido determinada através de um outro método. Além

disso, os autores determinaram a dimensfto média do diâmetro dos

poros, supondo que tivessem uma forma esférica.

Estes autores obtiveram como resultado os valores de S

e d, que estimam apresentarem o erro da ordem de 100 '/.. Este es-

tudo, apesar da sua imprecisão, mostrou a aplicabilidade da téc-

nica de SAX8 como uma ferramenta capaz de acompanhar a evoluçfco

da porosidade em funçko das condiç&e» de obtenção do carvfto, mos-

trando que os carvBes obtidos dos tratamentos térmicos a baixa

temperatura apresentam porosidade similar A da madeira original,

e que com o aumento da temperatura criam no seu cerne novos po-

ros de dimensbes menores.

Nos trabalhos efetuados por Schmidt e colaborado-

radores**"*** »•»-»••*, sobre a determinação da porosidade em di-

versos tipos de carvbes, é utilizada a metodologia de ajuste da
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curva teórica A curva experimentalv partindo-se de um modelo de

distribuiçkD da dimensau» e da forma de poros. Utilizando-se a

classificação da porosidade proposta por Dubinin44, segundo

Bchmidt a contribuição de cada um destes tipos de poros, à curva

de espalhamento, é uma funçfto da temperatura do tratamento térmi-

co.

A curva de espalhamento de carvbes, quando tratados a

temperaturas relativamente baixas < T < 700*0 , apresenta um de-

créscimo monotônico em função do angulo de espalhamento. Esta

curva se ajusta em geral com a equaçSto da lei de Porod, em quase

toda a extensfto medida. Porém, com o aumento da temperatura dos

tratamentos térmicos, observa-se o surgimento de uma inflexão pa-

ra angulo» de espalhamento intermediários ( hM0"~* A~M. Segundo

Schmidt1™", a -formação da inflex&o na curva das amostras tratada

a temperaturas entre 1000°C e 2000°C, aproximadamente, pode ser

associada As formaçbes de mesoporos no cerne da matriz carbono-

sa, cujas dimensbes aumentam com o acréscimo da temperatura. Pa-

ra a temperatura de tratamento térmico, superior a 2000°C, BU-

pbe-se que s*o criados poros com dimensbes menores que 10A, que

provocam a discordância da curva de espalhamento dos carvbes em

relaçfcD ac comportamento previsto pela lei de Porod. A equação

da intensidade d* espalhamento produzida por amostras que apre-

sentam os macroporos e os mesoporos, i»to é, carvbes tratados

a temperaturas entre 1000 e 2000°C, pode ser escrita como»

Sm- a4 Cm«
Kh) - IMB.UA C + 3,
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ondai'
2nd5* M

T A

I. • intensidade espalhada por um elétron,

A - área da amostra iluminada pelo feixe de raio-X,

M • massa da amostra,

6m> " superfície especifica dos macroporos da amostra.

Cm» " constante de proporcionalidade da intesidade es-

palhada pelos mesoporos,

• » dimensfto média dos macroporos,

b • dimensko média dos mesoporos,

I M
T • • exp< - w ) .

I. A

Considerando a presença de três classes de poros

em uma amostra de material carbonoso, segundo Schmidt e colabora*

dores00, a classe dos microporos nSo contribua efetivamente

para a determinação da superfície especifica, pois, devido a re-

duzida dimensko dos poros, a regifto angular em que estes espalham

o raio-X em concordância com a lei de Porod, encontra-se fora

dos limites de "baixo Angulo", e pode sofrer influências dos

picos de difraçfco» Dessa maneira, a equaçfto da intensidade, que

melhor se ajusta para o comportamento dessa curva, pode ser

escrita como°°i

M B » 8a
!<h) - 2n(f I.A C • +

A h* <c~a + h a ) a

N
+ Va Fm

2IÍM
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onde 6» e 8a «Ho as áreas da superfície, por unidade de massa da

amostra, associadas con os macroporos e mesoporos, respectivamen-

te, ç é a constante de proporcionalidade para a dimens&o média

característica dos mesoporos, N é o número de microporos na amos-

tra, V é o volume de um microporo e V2 é a média deste volume

calculada em toda a amostra, Fm* (hb) é a funçfto que descreve a

distribuiçKo angular do espalhamentD produzido pelos microporoB e

que possue a propriedade Fm((0) •= 1. Na -formulação desta equação

assume-se que os microporos espalham independentemente.

E interessante notar que Schmidt n&o considera as

possíveis contribuiçbes das flutuacbes da densidade eletrônica

nas inomogeneidades nas suas equaçBes. Isto é esclarecido pelo

seu trabalho teórico1""', onde mostra que o desvio das curvas de

espalhamento de materiais porosos, em relação ao previsto pela

equaçfco de Porod, é essencialmente provocado pela polidispersivi-

dade das dimens&es.

Recentemente, surgiu uma teoria alternativa para a ana

li se das curvas de espalhamento de materiais porosos. Esta nova

teoria, ainda na fase de tentativa de completa compreens&D pelos

físicos da àrmm, é a da Fractal idade dos objetos espalhadores. A

seguir será apresentada, de maneira sucinta, a descriçko desta no-

va teoria, a qual poderá vir a esclarecer muitas dúvidas existen-

tes quanto aos dados experimentais de espalhamento de raio-X e de

outras técnicas adjacentes, que sko utilizadas na determinacuo das

formas e dimensbes das partículas, das macromoléculas e dos poros.
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2.2.6.2.5 - Teoria d» Fractals para Interpretação d* 6AX6

Normalmente a superfície de contorno d» uma entidade

física é tida COMO «ando constituída da duas di«•nadasv • as ir-

regulariadas encontradas nesta superfície, sko consideradas COMO

desvios da superfície plana ideal. Este conceito é aplicável M

Materiais cuja superfície é realmente plana, COMO é a superfície

de ua cristal.

Entretanto, principalMente em Materiais de estrutura

amorfa, a irregularidade superficial e tal que, se a sua Area for

determinada por meio da técnica de medida por adsorçllo de gases,

obtém-se resultados bastante dispersos, conforme a dimensão da

molécula do gás utilizado. Isto torna-se um resultado esperado,

adMitindD-se que a cobertura da superfície, das reentrftncias su-

perficiais existentes, por uma única camada de moléculas de gás é

mais perfeita quanto menor for a dimensão das moléculas do gás

adsorvido. Assim, ao se utilizar moléculas cada vez menores, ob-

tem-se, em maior detalhe, a dimensfto da superfície do adsorvente.

Em um caso extremo de um material poroso, a estrutura

dos poros é tio irregular, a ponto de se poder imaginar que o ma-

terial adsorvido, para formar uma camada molecular na sua super—

fície, representa uma situçfto semelhante a da sua dissolução pe-

las paredes finas do adsorvente. Neste caso o cálculo da super-

fície destes poros se aproxima ao cálculo do volume ocupado por

estas moléculas.
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Esta descriçlo sugestiva, da existência de superfícies

irregulares, indica que a determinação tím sua área deve ser feita

considerando-se uma entidade definida por g dimensbes, cujo va-

lor deve estar no intervalo entre dois e três.

A formalização para o estudo deste tipo de superfície

foi introduzida por Pfeifer e Avnir*"*, utilizando o conceito da

da geometria fractal, definido, primeiramente, por Mandelbrot11".

A estrutura porosa fractal * caracterizada por sua di-

mensko D, definida segundo Mandelbrot1"7, pela equacftot

log N(r)
D - lim , (67)

•"*• log r

onde N(r) * a funçko que descreve o número de esferas com raio r,

necessárias para preencher a superfície irregular, formando uma

camada.

O parâmetro D , denominado de "dimensionalidade frac-

tal", mostra a irregularidade intrínseca da geometria fractal que

persiste através dos diferentes níveis de resoluçko. Esta é a

característica peculiar importante de um objeto com geometria

fractal, denominada de "semelhança própria". Em outra palavras,

esta característica seleciona como material poroso fractal, so-

mente aqueles que apresentam uma morfologia superficial ir—

regular para qualquer escala de medida de dimensfto física.

Com esta definiçko, os materiais, apresentam uma lar-
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ga faixa de distribuiç*o de tamanhos de poros, também podem ser

considerados como objetos fractals, independentemente da morfolo-

gia superficial de cada um dos poros.

A forma alternativa da definiçko de £>, para este

tipo de objeto fractal, é dada pela seguinte equaçftot

N(r) - C . r-° , (68)

onde N(r) • número de poroE com raio médio,

r - raio médio dos poros e

C • constante característico do objeto.

A constante C é proporcional ao comprimento, ou A

área, ou ao volume, dependendo do valor de D. 0 parâmetro 0

pode tomar valores iguais e intermediários a i , 2 e 3, de acordo

com a dimensional idade do objeto.

A existência da geometria fractal tern sido constatada

em diversos materiais, como nos catalisadores11*, na silica co-

loidal**»"3 e também nos materiais carbonoso»*7. Uma vez que a

natureza fractal de um material é considerada como sendo devida

à existência de inomogeneidades da densidade eletrônicas, de di-

mensCtes que variam de uma escala atômica a uma escala macroscó-

pica, é previsível que este material venha a apresentar o fenôme-

no de espalhamtnto de radiaçBes X • de neutrons na regifto de bai-

xos Ângulos. Entretanto, como as principais leis do espalhamento

a baixo tngulo n*o prevêm a existência de irregularidades supei—
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ficiais dos objetos esp.alhadores, ou de larga distribuição de ta-

manhos de poros as curvas experimentais obtidas p»r» estas amos-

tras devem apresentar um desvio sistemático em relaçfeo ao compor-

tamento da curva teórica. A estes desvios tem sido associada a

imprecisão nas mediçbee experimentais ou ainda a possível existên

cia de polidispersividade da inomogeneidade na amostra.

A introdução do conceito da fractal idade dos centros

espalhadores, na teoria de espalhamento de raio-X e de neutrons

a baixo ângulo, tem sido desenvolvido recentemente por diversos

•utort»"*'"7*111»113. A presença de poros com estrutura -fractal

em materiais carbonosoe, com estrutura semelhante ao do coque de

lignina, isto é nos carv&es, foi observada recentemente por Bale

e Schmidt*7. Adicionando-se a este fato a observação do desvio

das curvas experimentais de SAXS do coque de lignina, em relação

à lei de Porod, preve-se que uma análise dessas curvas, com o

formalismo que inclue a possibilidade de ocorrência de poros com

a estrutura fractal nestes materiais, é relevante. Assim sendo,

será a seguir apresentada a teoria envolvida na análise das cur-

vas de SAXS produzidas por poros com geometria fractal.

A curva do espalhamento, produzido por uma amostra con-

tendo una inomogeneidade eletrônica com dimensão típica de um co-

loide 10 A < L < 2130119 A , pode ser subdividida em regiões que

comportam de acordo com a lei de Buinier e com a lei de Porod.

•-
A regifco da curva em regime de Guinier é limitada para
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valora» d» h, tal que h . Ro < 1, e • regiko em regime de Porod

é limitada para valore* Re» >> h~* » a , representada esquema-

ticamente no conjunto da figura (17). 0 parâmetro R» represen-

ta, aproximadamente, o raio de giro da maior particuia espalha-

dora, e a a distância entre a unidade atômica, ou molecular,

com a qual o objeto * constituído, ou o raio do» poros menores.

Uma vez que a regiko da curva assintótica, de acordo

com a lei potencial negativa, se encontra na regi&o do espaço re-

ciproco, onde é desprezível a influencia da dimensko do objeto

espalnadar como um todo, nfta se pode obter informações sobre o

parâmetro R». Preve-se assim que a contribuição da fractal idade

do objeto na curva de espalhamento deve-se manifestar em forma de

desvio do comportamento previsto pela lei de Porod. Portanto, a

equaç&o da intensidade de espalhamento para grandes ângulos deve

ser reescrita como:

I<h) * c.N. (h.R)"-. (69)

Utilizando-se o conceito da dimensko de fractal, definido na

•quaçfto (6B), pode-se estabelecer a relação existente entre N e

R como sendoi

N - R~°.

Desta maneira verifica-se que o fator potencial da lei

de Porod é determinado pela dimensional idade de fractal D. E in -

teressante estabelecer uma maneira qualitativa de analisar as

curvas de 8AX6 (figura 18), baseando-se na discussfto acima efe-

tuada i
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Log h

Figura 17 - Curva d« espalhamento de raio-X a baixo ângulo i lus-

trando as regibes d* Guinier, de Porod » de Bragg.
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a) ocorrendo um aumento no número de objetos espalha-

dores da amostra sem variar a suas dimensttes, as curvas de espa-

1 hamento apresentarão as mudanças como as representadas na -figura

<18a>, isto é, não há mudança da posição em que a curva entra em

regime de acordo com a lei potencial negativa, mas aumenta a po-

sição em que a reta extrapolada corta o eixo das ordenadas,

b) ocorrendo variação dimensional dos objetos espalha-

dores, sem alterar a sua concentração, as curvas obtidas para di-

ferentes estágios devem apresentar as variações mostradas na fi-

gura (18b), isto é, não varia o ponto de intersecção da reta com

a ordenada, mas varia a posição em que a curva entra em regime de

acordo com a lei potencial negativa,

c) ocorrendo variação simultânea da concentração e da

dimensão, ocorre a variação tanto do ponto de intersecção da reta

extrapolada com a ordenada, como do a ponto em que a lei poten-

cial negativa é seguida (figura (IBe)),

d) se o espalhamento for medido a um ângulo suficien-

temente alto, tal que <hn«M>~* B t , onde t é a dimensão da uni-

dade geométrica superfície da lisa pela qual é constituído o ob-

jeto espalhador, a assintota observada na curva de espalhamento

seguirá uma lei potencial diferente da potência -4, até a posição

de hn«»< e a partir deste limite se apresentará de acordo com

o previsto pela lei de Porod*11 (figura (18d>).

A dedução do formalismo matemático, de materiais poro-

sos, rigoroso para a interpretação das curvas de SAXS, foi ela-
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(a)
Log h

\
\

Log h
(b)

(c)
Log h

o

vc3.0<K<-4.0

(d)
Log h

Figura 18 - Curvas de espalhamento de raio-X a baixo angulo produ

zidas por:

(a) concentraçbes diferentes de partículas com mesmas
dimensões, Cb) concentrações iguais de partículas com
diferentes dimensões, (c) concentrações diferentes d*»
partículas com diferentes dimensOes, (d) objetos frac.
tais constituídas de unidades espalhadoras de su-
perfícies lisas com dimensão menor que hM«M-*.
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borada recentemente por Bale e Schmidt*'7. Segundo estes pesqui-

sadores a função de correlação g(r), para uma estrutura porosa

com geometria fractal pode ser escrita como:

g<r) * 1 - Cr5*-*/! 4.c< 1 - c )V3, <70>

onde C corresponde a constante da fractal idade discutida na equa

ç&o (68) , ç A concentração volumétrica dos poros e V ao volume

da amostra. Utilizando-se a expressfeo geral da intensidade de es-

palhamento de raio-X, produzida por poros (equação (60)), e apli-

cando-se o teorema de Erdelyi's para expansão assintótica da in-

tegral de Fourier, Bale e Schmidt07 obtiveram a seguinte equação

aproximada para a intensidade de espalhamento, produzido por

um material carbonoso contendo porosidade com geometria frac-

tals

I(h) » * CÍ*I. r(5-d).sen Cir (D-D/23/h*1-13. (71)

De acordo com esta equação, I <h) é proporcional a h <í>~t)>. Con-

forme a definição da dimensão de fractal, feito na seção anteri-

or para uma superfície lisa, tem-se que D = 2, portanto neste

caso, a equação (71), passa a apresentar um comportamento de

acordo com a lei de Poród, considerando-se inclusive, que o va-

lor de C neste caso è correspondente à área da superfície espe-

cifica S. Além disso de acordo com a equação <6S) , pode-se obter

a distribuição do tamanho dos poros existentes na amostre.

Conforme a condição da validade da lei de Porod, isto é

h.R >> 1, e também da expressXo que relaciona o tamanho médio dos
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poros com • posiçko onde o comportamento potencial da curva de

espalhamento se Inicia, isto é, para hmtr.«R > 3,5 *•» f pode-se es-

timar a ordem de grandeza da dimensfto média dos poros.

Utilizando-se este formaliamo. Bale e Schmidt*97 detei—

minaram a dimensko de fractal dos poros de um car varo, ajustando-

as) a curva teórica da forma

I(h) • B + C.h-° , (72)

onde B é uma constante que representa a contribuição da radiação

de fundo, à curva experimentalmente obtida, encontrando D va-

lor de D«2,56 0,03, isto é, a curva apresentou-se proporcional a

Sinha e colaboradores1*0, ao desenvolverem a equação da

intensidade de espalhamento de neutrons produzido por agregados

de silica cam geometria fractal, encontraram uma expressão dife-

rente da acima descrita. Entretanto de acordo com os argumentos

de Bale c Schmidt, objetos fractais n&o produzem espalhamentos

idênticos aos poros fractals, e sugerem ainda, que um sistema

composto d» poros poli dispersos pode ser interpretado por meio

da superfirie fractal.

trabalho recentemente realizado por Rojanski e co-

laborador e i" 3 , utilizando diversas técnicas de determinação da

porosidade em si l ica, inclusive a de SAXS, observaram que quando

a irregularidade superficial dos poros atinge o seu limite máxi-

mo, isto é D»3, â curva de espalhamento que, deveria ser propor—
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eional a h~3« apresenta uma perfeita concordância com a lei de

Porod, isto ét proporcional a h~". Esta aparente discordância en-

tre a teoria desenvolvida por Bale e Schmidt, com o resultado es-

perimental, é explicada como sendo devido a escolha inadequada da

funçfco de correlação g<r> da equação (70), que se reduz ao valor

unitário para D • 3. Consequentemente, a intensidade sera pro-

porcional a h~"% tanto para D»2 como para D»3.

A equaçXo da proporeionalidadei

suptte a existência de rugosidades superficiais ou de poros

com dimensDes compreendido entre B e 0 0 . Assumindo que exis-

te um limite superior das dimensbes das rugosidades ou dos poros,

da ordem de £ , Rojanski e colaboradores0* determinaram que

a distribuição das dimensBes dos objetos espalhadores é dada por

g<r).e~ "•'£'. Com esta nova funç.o de distribuicfto, obtive-

ram a seguinte equaçKo da intensidade!

8c (1 - c)VC3

-
U +

(73)

C r<5-D)Çs-°sen(5-D)tan-1hç3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ + Dl

h(l+haça) *—*»'»

onde Ç > comprimento de corralacfto,

B • constante para diminuir a flutuaçko n» intensidade pro

duzida por estruturas d» tamanho menor qu_ alguns Angstrons,

I- • intensidade espalhada por um elétron,
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•6 « densidade da matriz que contem oc poros com densidade»

zero ,

V * volume da amostra,

c - fracfto volumétrica ocupada pelos poros e

C • constante característica do contorno de poros .

Dessa maneira, a curva de espalhamento é proporcional a

n-c*-o> e m h""*f quando D « 2 o u D » 3 e 2<D<3, respectivamente.

A equaçfco deduzida por Bale e colaboradores197, implica

no comportamento linear dos gráficos de log I(h) versus log h.

A equaç&o proposta por Rojanski e colaboradores'"', implica por

sua vez no comportamento linear de grafico de log I(h> versus

log h na regido de h maiores, e em uma saturação, como a mostrada

na figura IB, para h menores. U»i ajuste da função proposta com,

os valores experimentais de intensidade de espalhamento, permite

o cálculo de € e de D. 0 valor de h associado a transição

da regiÜD "fractal" (l(h) « l/h**"0*) à regiSo "euclideana"

h < l/Ç , é denominado de "cross over".

Assim sendD, quando a curva de espalhamento de raio-X

obtida, for proporcional a h~M , com y. tendo um valor nfto inteiro,

pode-se assumir, em principio, que o Dbjeto espalhador apresenta

uma geonetria fractal, mas quando y, for igual a um número inteiro

isto ê igual á 4, nfto é adequado afirmar quanto a fractal idade ou

nXo do espalhador, até * obtenctto da confirmação desta por meio

de outras técnicas de medidas.
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2.2.6.2.6 - Correspondência entre a Teoria dos Fractals e a

Teoria ClásBica

Um sistema poroso fractal pode ser considerado, clasei-

camente como -formado por um conjunto de partículas (poros), as

quais apresentam uma certa distribuiçlro de tamanhos ou rugosida-

des interfaciais. O parâmetro Rn, quando determinado para um con-

junto de partículas com tamanho variado, dá um peso maior As pai—

ti cuias maiores00. Portanto, o ralo de giro Ra da lei de Guinier,

eqüivale aproximadamente ao parâmetro € da teoria fractal.

A regido de altos ângulos é descrita com a mesma equa-

ç&o I <h> « h~*, em ambos os casos, se a curva for obtida psra

valores suficientemente grandes de h (hn«>> l/t). Nas medidts

experimentais de um sistema que apresente o valor de t tendendo 4

zero, o valor de h««M nKo pode ser atingido.

Nos sitemas porosos que apresentam interfaces lisas,

ou uma distribuição de tamanhos com t > l/hn«M, a teoria fractal

conduz a um resultado idêntico ao da teoria clássica (lei de

Porod).

2.2.6.3 - Procedimentos Experimentais

As medições de espalhamento das amostras de coque de

lignina foram efetuadas em duas etapas. A primeira com a utili-

zaçKo dos equipamentos do Laboratório de Cristalografia do Insti-
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tuto.de Fisica • Química de São Carlos <1FOSC), e a segunda com

• radiação proveniente do sfncrotron, do Laboratoire de L'Utili-

zacion de Rayonnement Eletronagnetique <LURE) da Universidade de

Paris - França*.

2.2.6.3.1 - Primeira etapa

As experiências no IFQSC foram efetuadas mediante a

utilização do sistema de medidas de BAXS da Rigaku. As posiç&es

das fendas de colimaçãD, da amostra e do detector, são mostradas

•squeaaticamente na figura 19. Utilizou-se a radiação proveniente

de um tubo convencional de raio-X, com anti-catodo de cobre, mo-

nocramatizado por meio de um filtro de Ni. A detecção da radia-

ção espalhada foi feita mediante a utilização de um detector

sensível a posição acoplado a um mui ticanal. O registro da inten-

sidade em função do canal foi feito por meio de um "teletype", o

qial foi transformado numa função J(h> versus h, sendot

h • 4 sen < t/2)/ - 2ire , (74)

determinando-se a relação existente entre o ângulo de espalhamen-

to i o número de canal correspondente.

A intensidade de espalhamento, obtida das amostras do

coque de lignina, foi corrigida quanto ao fator de intensidade

direta 3m * atenuação da amostra A,m«,. , espalhamento parasito

J«»*f- <h), e também pelo tempo de exposição, que de acordo com a

intensidade de espalhamento de cada amostra foi variado. A equa-
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Li I . II
R-X II

Figura 19 - Esqueaa do arranjo experimental para as Medi-

das de SAXS do Instituto de Física e Bufei ca

de Silo Car lost

RX = fonte de raio-X;

Fl e F2 • fendas de colimacSo horizontal;

F2' * fenda de colieaçfto vert ical;

F3 * fenda eliminadora de espalhaeentos parasite

produzidos por Fl e F2;

A ** f i l t ros de níquel ou de alumínio;

S » amostra e» forma de disco;

BV » sistema de vácuo;

BS » "beam stop")

DSP * detetor sensível a posição;

Ie « feixe incidente;

I ' - feixe direto transmitido;

I " f e i x e espalhado;

"ângulo de espalhamento.
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çao geral util izada p«r« a correçfco destes fatores éx

At, A 1
j <h> « 10, IB C Jih> J (h) 3 <75)

onde o é a densidade aparente e x a espessura da amostra.

A determinação da intensidade do feixe direto foi feita

medlndo-se • intensidade de radiaçko a um Angulo de espalhamento

zerot retirando-se o "beam stop" da sua posiçfeo. far», que o de-

tector nJto fosse danificado, esta determinaçko foi feita, operan-

do-se o transformador do gerador na potência Mínima, isto e, a

20 kV e 10 MA, alem da colocação de filtros de alumínio, com va-

lores de atenuação adequados, entre a fonte e o detetor.

A normalização da intensidade medida, para a potência

do gerador normalmente utilizada para a realização de medicBes

com a amostra, foi feita determin&ndo-se a intensidade espalhada

por uma amostra de carbono vitreo a um Angulo fixo, operando-se a

fonte a potftncia minima e outra a potência de realização de expe-

rimentos. A equaçfco para o calculo da intensidade do feixe dire-

to é, portanto t

J*,«ak * Ja.2Bk x A x Fh,4Bh <h )/Fh.3Bk (h >, (76)

onde A é o fator de atenuaçfto dos filtros de alumínio e

Fh.Kk <h> é a intensidade de espalhamento medida a Angulo corres-

pondente à h para o carbono vítreo.

Como o feixe de raio-X nfeo foi colimado de maneira a

apresentar uma secçfto puntiforme, e sim uma secçKo retangular, *
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necessário corrigir a curve quanto «o perfil vertical do feixe

direto. Porém, o resultado de uma análise qualitativa das cur-

vas obtidas, mostrou uma alta intensidade de espalhamento nm re-

gi ko de baixos ângulos, • uma baixa intensidade na região de al-

tas Ângulos, o que dificulta uma analise completa e precisa.

Havendo a possibilidade de se efetuar estas experiências com a

utilizaçlto dos equipamentos do LURE, optou-se em realizar as

análises cc;»pletaB das curvas obtidas com a radiaçBo sincrotron.

2.2.6.3.2 - Segunda etapa

0 complnxo de laboratórios, da Física de Alta Energia

da Universidade de Paris, está esquematicamente ilustrado na

figura 20. 0 acelerador linear LINAC fornece feixe de elétrons

• positrons para DS anéis de armazenamento ACO e DCI.

0 anel denominado de DCI, onde as experiências para D

presente trabalho foram realizadas, possui dois portos de capta-

çfto de radiaçfto sincrotron, onde estico construídos vários labo-

ratórios denominados de cabanas. Cada uma destas cabanas está

equipada de sistemas de mediçlo para efetuar diferentes tipos de

experimentos, conforme indicado na figura 20.

As medições d* 8AXB dos coques de lignina foram efetua-

das no laboratório C-7. Este sistema de medida, mostrado nas fo-

tos das figuras 21 e 22, consiste de um monocromador de cristal

duplo, fendas colimadoras (horizontal e vertical), porta amostra,
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ACELERADOR LINEAR - LINAC

LABORATO'RIO QUE COMPÕE O L U R E .
C1 - C9m ora de Presseç3o
C 2 - Cr Istalograf Ia
C3 -EXAFS
C4 - Espalhomenfo An5mola
CS -EXAFS de Superffcle
C6 -EXAFS N< 2
C7 -SAXS Ns l
C8 -SAXS N« 2
C9 -SAXS BIOIO'QICO

CIO - Topografia de Roio-X
CU - OKiatúmelro da 4 eixo*
C12-EXAFS N* 3

Figura 20 - Esquema dos aceleradores e do L.U.R.E. do Instituto

de Física de Alta Energia da Universidade de Paris.



Figura 21 - Ilustração do

sistema de medidaB de SAXS

do L.U.R.E. (sistema de

captação e colimaçfto do

feixe).

Figura 22 - Ilustração do sistema de medidas de SAXS do L.U.R.E.
(porta amostra e detetor sensível à posição)

- 131 -



"beam stop", e detector sensível a posiçfto. O sistema eletrônico

de controle da parte móvel do sistema de medida, e o complexo de

aquisição e analise dos dados, constituídos de um mui ti canal, in-

ter-faces e um microcomputador com impressora gráfica, se encon-

tram instalados na parte externa da cabana.

A radiaç&o proveniente de um anel de armazenamento de

elétron é produzida pela desaceleração do feixe eletrônico, quan-

do é provocado um movimento curvilineo. A desaceleração ocorre

de maneira continua e a radieç&o produzida apresenta um espectro

branco abrangendo um intervalo de comprimentos de onda bastante

largo. Do espectro contínuo de radiação, pode ser escolhida e

obtida uma radiação monocromática com o comprimento de onda dese-

jado, mediante o ajuste do monocromador. O comprimento de onda

escolhido, para as experiências, foi de 1,608 A.

0 ajuste das fendas horizontais e verticais permitiram

obter um feixe com perfil puntíforme, o que torna dispensável a

correção da curva obtida por perfil do feixe direto.

As curvas de espalhamento foram obtidas em duas etapas,

devido ás características de espalhamento destes materiais, veri-

ficados nas experiências preliminares efetuadas com o sistema

convencional no IFQSC. A regifco interna da curva que apresenta

alta intensidade foi medida colocando-se um filtro de alumínio, e

a regito externa, sem o filtro. Obteve-se assim uma curva des-

contínua, como nos casos das medidas de di-fração de raio-X, a al-

to Angulo, anteriormente descritas.
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Todas as curvas de espalhamento feiram corrigi dam quanto

à descontinuidade, de forma semelhante A correçfto feita nos

diagramas de difração a alto ângulo, e também por outros fatores,

de maneira semelhante às das curvas experimentais obtidas na pri-

meira etapa.

Os valores da atenuação das amostra*, que nem todos

foram os mesmos utilizados na primeira etapa, foram calculados

mediante a utilização do coeficiente 'inear de absorção, obtido

por meio da equaçfto de Lambert Beer, aplicada aos dados obtidos

n* primeira etapa. Além disso, este fator foi corrigido quanto

à sua variaçfco em função do comprimento de onda do raio-X, uti-

lizado, que diferiram nas duas etapas. Esta correção foi feita

pela equação:

UBI » Meu.ABÍS /^CU3 I (77)

onde Vmt e fcu S«(D DB coeficientes de absorção linear para a

radiação de sincrotron e de cobre, respectivamente.

Qs valores da intensidade de espalhamento em funçãlo do

ângulo de espalhamento obtidos para cada amostra analisada, fo-

ram transformados em gráficos com escalas adequadas para serem

analisados, conforme as teorias descritas na seç&o anterior.
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2.2.7 - Espectrof otowetria d* Absorçfco na Regi Si o do

Inf r averMelno

2.2.7.1 - Considerações Gerais

A radiação infravermelha é também, como o raio-X, uma

onda eletromagnética composta de um campo elétrico com o seu ve-

tor orientado na direção perpendicular a da sua propagação, va-

riando o seu módulo em -função do tempo. A freqüência de variação

do campo elétrico é menor que do raio-X, de maneira que o com-

primento de onda desta radiação se encontra na faixa espectral

de 7,B x 10* A a B,3 x 10" A. Isto significa que a energia do

fóton correspondente é muito menor para a radiação infravermelha

do que para o raio-X. Esta radiação de baixa freqüência, tem

aplicação em estudos de ligações químicas presentes em materiais,

principalmente nas moléculas orgânicas ou organo-metálicas.

A aplicação desta técnica baseia-se na existência de

diversos modos de variação das posiçbes relativas de um átomo ou

de um conjunto de átomos, pertencentes a uma estrutura molecular

polimérica, com uma freqüência natural comparável a freqüência

de oscilação do campo elétrico da radiação infravermelha. A um

conjunto de Átomos, pode-se associar a presença de um dipolo elé-

trico, produzido pela distribuição anisotrópica das cargas ele-

trônicas, o qual ao acoplar-se com o campo elétrico da radiação

incidente, leva os átomos do estado fundamental ao estado
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excitado.

0 fenômeno de acoplamento do campo elétrico da radiação

incidente com o dipolo do conjunto de átomos é um fenômeno de

transferência de energia. Sendo assim, o feixe de radiaefto in-

fravermelho, ao encontrar-se com o alvo composto de átomos com

freqüência natural ressonante, é parcial ou totalmente absorvido.

Por outro lado o fenômeno de passagem do conjunto de Átomos, do

•stado fundamental para um estado excitado, é quantizado. Isto

significa que se for medida a intensidade do feixe monocromático

incidente e a do feixe transmitido através da amostra, em funçSo

do comprimento de onda ou da freqüência, haverá freqüências dis-

cretas em que a reiacfto I«.(v)/Ie(v) é menor. A variação no quo-

ciente entre a intensidade transmitida e a incidente, em funçSo

do comprimento de onda ou ainda em função do número de onda, é o

espectro de absorção ótica do material,

0 espectro de absorçSfo ótica na regiâto do infravermelho

traz, portanto, informações referentes a estrutura das ligaç&es

químicas dos conjuntos atômicos presentes no material» Dessa ma-

neira, é possível, em alguns casos, identificar os elementos atô-

micos, ou a maneira na qual eles se encontram ligados.

Um dos tipos de material, extensivamente estudados por

esta técnica, é o dos polímeros. A justificativa do grande in-

teresse nestes estudos, está na simplicidade relativa dos espec-

tros obtidos, pelo fato deste tipo de material apresentar uni-

dades repetidas, que absorvem as ondas de mesma freqüência. Além
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disso, existe a regra de seleção, que limita o grau de liberdade

de vibrações, o que restringe o número de bandas no espectro ob-

tido.

A analise qualitativa do espectro de absorç&o do infra-

vermelho, de materiais poliméricos, consiste na identificação dos

grupos funcionais e na determinaç&o das suas pDsiç&es relativas,

através da associação dos modos vibracionais com as posiçttes es-

pectrais das bandas de absorção. Uma análise quantitativa pode

ser realizada, baseando-se na lei de Lambert-Beer, que estabelece

a reiacuo entre a concentração do composto e a quantidade de ra-

diação absorvida, por meio da equaçãot

I
log — — « - a.c*.d ,

I»

onde I«9= intensidade da radiação incidente,

I • intensidade da radiação transmitida,

Ci • concentração do componente 1 em g/l ,

d • espessura da amostra,

a • coeficiente linear de absorçfco da amostra.

A lignina, como já mencionado, apresenta uma estrutura

amorfa, significando que as unidades monomericas se encontram

distribuídas e ligada* de maneira aleatória. Isto impossibilita

a interprecaçUo do seu espectro de absorçSlo por meio da teoria

de grupo. A identificação das bandas de absorção deste material

é feita de maneira empírica, mas com confiabilidade razoável,

uma vez que ela é feita de maneira correlacionada com OE resulta-

dos de análises de outras técnicas.
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Segundo uma revi «lio bibliográfica bastante detalhada

efetuada por Hergert*1*, a maioria dos tipos de lignina, e seus

derivados, já se encontram caracterizados em termos de espectros-

copia infravermelha, com devidas identificações das bandas apre-

sentados por cada um dos tipos de llgnina • dos seus derivados.

No presente trabalho, como o esforço foi concentrado na

elucidaçfto da variaç&o estrutural e das propriedades físicas do

coque obtido a partir da lignina, nfto foi feito um estudo deta-

lhado quanto ao aspecto da variaçfto dos constituintes monomeri-

cos da molécula original. Assim, n&o ser Sc o efetuadas conside-

rações teóricas detalhadas, tampouco uma revísío bibliográfica

completa, pois esta técnica foi utilizada, de maneira compara-

tiva, para elucidar a eventual presença de um arranjo molecular

orgânico na lignina tratada a diferentes temperaturas.

A seguir serfto descritos o equipamento e o procedimento

de confencçfto das amostras utilizadas para a obtenção de espec-

tros.

2.2.7.2 - Procedimentos Experimentais

As medidas espectrofotométricas de absorçko na regia"o

de infravermelho, da lignina tratadas a temperaturas inferiores a

1000» foram efetuadas com a utilização do 2B3B Infra-red

Spectrometer da Perkin Elmer, na regi&o espectral compreendida

entre 200 e 4000 c r 1 < 2,5 e 50 um).
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As amostras, para a realização destas mediç&es, foram

preparadas mediante a confecção de pastilhas de brometo de po-

tássio, contendo 0,1 *A do material a ser estudado, pulverizado a

uma granulometria menor que 37 vm.

Com o intuito de aumentar a proporção entre o sinal e

"back ground", os espectros das amostras tratadas termicamente,

foram obtidos mediante a colocaç&o de uma amostra do coque trata-

do a 2400°C, no caminho ótico do feixe de referencia do espectro-

metro. Esta amostra de referencia foi confeccionada de maneira

análoga ao já descrito, porém com uma porcentagem menor do mate-

rial <0,01%), em relação ao brometo de potássio.

2.2.B - Resitividade Elétrica

2.2.B.1 - Considerações Gerais

Os Átomos de carbono, presentes num mesmo plano basal

de uma estrutura grafitica ou turbostratica, se encontram forte-

mente ligados através das ligaçbes ados elétrons em orbitais sp2.

A mobilidade desses elétrons aD longo do plano é muito restrita,

a ponto de conferir ao material, se constituído somente destas

ligações, resistividade elétrica da ordem de 1013 ft.cm xia.

A ligaçKo atômica responsável pela coesko dos planos

basais é do tipo ir, com elétrons em orbitais tipo p.. Essas li-

gaçbes sfco fracas comparadas com as do tipo a , e os elétrons par-

ticipantes possuem maior mobilidade. Devido a esta caracteristi-
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ca »&t> estes elétrons que se comportam como portadores de carga

na conduçtto elétrica de materiais carbonosos.

A assimetria da ordenaç&o estrutural e das ligações

atômicas dos materiais carbonosos dão origem as características

anisotróplcas das propriedades físicas como a de transporte e

transferencia de cargas. A resistividade elétrica de um grafite

altamente cristalino, medida na direção paralela ao plano basal,

é da ordem de ÍQ)~a fl.cm, enquanto que medida na direçfto perpen-

dicular • estes planos é da Drdem de It9-S a 1,0 II.cm11".

Nos materiais carbonosos poliméricos, a variação nos

valores da resitividade elétrica é associada a diversos parâme-

tros, que variam simultaneamente com o tratamento ao qual o mate-

rial é submetido. As três classes de porosidade do material,

por exemplo, influenciam nas propriedades elétricas, criando bai—

reiras de potencial de amplitude variada entre as matrizes condu-

tor as do material. Esta matriz condutora, por sua vez, pode tam-

bém variar nas suas propriedades de transporte de acordo com a

sua ordenação estrutural.

Estudos detalhados, sobre o mecanismo envolvido na con-

dução elétrica de materiais carbonosos, com estrutura grafitica

e turbostrática, tem sido efetuados, medindo-se a resistividade

elétrica destes materiais em funçà°o da temperatura da medição.

Os mecanismos propostos suo controvertidos principalmente em ter-

mos da transferência de cargas entre partículas, entre as quais

pode haver a existência de poros1 í7~*»»,
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O presente trabalho nHo se dispôs « discutir ou a -for-

mular modelos de mecanismo de condução elétrica, mas sim, a obter

dados sobre a propriedade elétrica dos coques de lignina a tempe-

ratura ambiente. Pois, estes dados servem de base para o estudo

da obtenç&o do grafite sintético e para a otimização das suas

propriedades físicas.

O método utilizado, para a determinação das resistivi-

dades elétricas de todas as amostras, será a seguir detalhado.

2.2.8.2 - Procedimentos Experimentais

As medidas da resistividade elétrica, das amostras tra-

tadas a temperaturas igual ou superiores a 1000°C, foram feitas

pelo método de quatro pontos. Utilizou-se para estas medições um

sistema, esquematicamente mostrado na figura 23 , composto de uma

fonte de corrente continua (DC Precision Current Supply - 2B54 -

Yokogawa Electric Works) e de um medidor de diferença de poten-

cial elétrico (Digital Multimeter-BB60A - Fluke). Para se obter

a mAximm reprodutibilidade dos resultados, foi projetado e cons-

truído um porta-amostra, que permite a colocação da amostra,

com facilidade, mantendo-se constante a sua posição em relação

aos eletrodos.

As amostras n*o sofreram nenhum preparo especial para a

realização destas medidas, • portanto, foi necessário introduzir-

se um fator de correção na expressão do cálculo da resistividade,
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Figura 23 - Esquema do arranjo experimental para as medi-

das da resist ividade elétrica, com o método di

quatro pontosi

A - -fonte de corrente contínua;

V » milivoltlmetro.
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devido a forma circular da amostra. O valor da correcfco -foi de-

terminado como sendo 0«68( através da comparação entre os valo-

res da resistência elétrica da amostra, em forma de disco, e o

da mesma amostra reduzida à forma d» bastão com secçfeo retan-

gular, por meio de desbaste das periferias opostas do disco.

Desta maneira a resitividade elétrica foi determinada utilizando-

se a seguinte equacfto:

V...D.E
0,78 , (78)

I .L

onde:

V« • voltagem medida em mV,

I • corrente elétrica induzida, em «A,

0 • diâmetro do disco,

E • espessura do disco e

L * distancia entre os eletrodos de medida da queda de

potencial.

As medidas de resistividade elétrica, das amostras

tratadas a temperaturas inferiores a 1000°C, foram efetuadas por

meio do método de dois pontos, utilizando-se o Megaohmxmeter da

Yofcogawa. Este procedimento, tornou-se necessário, devido aos

valores de resistividade destes materiais serem superiores ao li-

mite máximo da capacidade de operação dos aparelhos utilizados

para a mediçSo pelo método de quatro pontos.

- 142 -



I I ! - R E B U L T A D D S E D I 6 C U B B A 0

3.1 - Variaçbes da Estrutura • da* Propriedades Fiaicas *

OufMicas am Funçfco da Tamparatura do

Tratananto Téraico

3.1.1 - Anal i s » Químicas

3.1.1.1 - Analise imediata da lignina original

A lignina estudada no presente trabalho é um material

higroscópico e relativamente puro apresentando baixo teor de

cinzas, mas alto teor de enxofre devido ao seu processo de obten-

c»o.

Além da analise química d*, lignina or iginal , que foi

fe i ta pela FTI, realizou-se uma análise completa deste material

após o seu recebimento. Os resultados obtidos encontram-se l i s -

tados na Tabela I .

Conforme este resultado, verifica-se que o material

contem um alto teor de materiais voláteis e um teor de carbono

fixo da ordem de 35 '/., o que permits prever um rendimento da mes-

ma ordem na carbonizaçko deste material. Pode-se prever também

que durante a sua carbonizaeto e grafitlzaçfto, ocorra um aumento

no teor de carbono fixo e uma diminuição no teor de outros e le-

mentos prasentes.
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Tabela I t Resultados das análises químicas, da lignina e dos co-

ques tratados termicamente a diferentes temperaturas.

Analises

Umidade

Mat.Vol.

Cinzas

C.Fixo

Enxofre

Si

Ca

Fe

Mn

Mg

Ni

V

7n

Cu

<

TA

11,57

51,9B

0,70

35,75

1,65

0,01

0,236

0,312

0,005

0,016

0,011

<0,001

<0,001

0,002

0,002

Temperatura de Tratamento

700 1000 1500

1,45

5,83

4,63

BB, 09

0,66

<0,001

0,698

0,668

0,012

0,028

0,027

<0,001

0,003

0,006

0,018

2,23

3,5B

3,75

90,44

0,72

<0,001

0,574

0,672

0,014

0,037

0,031

<0,001

0,001

0,006

0.014

0,33

0,41

3,84

95,42

0,68

-

0,598

0,664

0,013

0,029

0,032

<0,001

<0,001

0,003

0,016

Térmico ("O

2000 2600

(9,14 0,14

- -

2,06

97,B0 99,B6

0,18

-

0,420

0,352

<0,001

0,001

0,014

<0,001

<0,001

<0,001

0,001

H t ici«r fm « I J I I I Í ittttiintl
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3.1.1.2 - Análise imediata dos coques

Ds resultado* da análise imediata do» coque» de lignina

obtidos mediante tratamentos térmicos a diferentes temperaturas

estilo mostrados na Tabela I.

* Analisando-se comparativamente os valores do teor de

umidade dos diferentes tipos de coques, observa-se que t

a) ocorre um aumento no seu valor até a temperatura de

1000"C|

b) ocorre uma diminuicfto no seu valor para tratamentos

a temperaturas superiores a 1000"C.

A capacidade de absorcBD de água deste material n&o

é um parâmetro de relevância no contexto da sua «piicação para a

fabricaçfto de grafites sintéticos. Entretanto, o seu valor é um

parâmetro importante na determinação dos teores de materiais vo-

láteis, de cinzas e de carbono fixo, pois estes valores sfto de-

terminados pela diferença na variaçfto da massa entre diversos es-

tágios de queimas da «rostra, conforme descritos no capitulo pre-

cedente.

A variaç&o nos valores do teor de materiais voláteis,

em funçfto da temperatura dos tratamentos térmicos, apresentou um

comportamento previsível, pois diminuiu gradativãmente com o au-

mento da temperatura. Conforme os valores da Tabela I, pode-se

prmwmr que o coque obtido apresenta-se isento de materiais vo-

láteis, quando é tratado a pelo menos 2000°C.
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AnaJ i Earidcv SE? comparat i vampritp DS valorem rio tpnr ilc

cinzas das amostras dr l ignina original i? dos coques obtirirm «

diferentes temperaturas, observa-se que:

a) ocorre uma variação posi t iva, relativamente a l ta ,

para temperaturas baixas de tratamento < T < 5H0"C);

b) DCDrre uma variação negativa, entre as amostras t ra-

tadas a 500 e 1000"C;

c) ocorre uma variação positiva entre as amostras t r a -

tadas a 1000 e 1500"C;

d) ocorre uma variação negativa para tratamentos a tem-

peraturas superiores a 1500r'C, até tornar-se, a 2600"C, indetc?c-

tável pelo método de análise ut i l izado.

D comportamento descrito no item (a), é e;:plicado conto

sendo devido a volati1izaçâo de elementos inorgânicos, que com-

pelem as cinzas, em proporções bem menores que a volat i 1 izaçSto de?

outros materiais, como as moléculas orgânicas de bai::o peso mole-

cular. Isto acarreta na diminuição da massa da amostra como um

todo, maior que a diminuição da massa dos elementos constituintes

das cinzas.

A segunda etapa da variação no teor de cinzas, entre

500 e 1000aC, representa uma diminuição efet iva de 0,83 '/. e pode

ser associada a volat i l izaçâo de moléculas organometalicas, tam-

bém de baixo peso molecular.

0 aparente? aumento no teor de cinzas entre? as amostras;
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tratadas a 1000 e 1500"C, considerando-se o decréscimo da massa

da amostra por perda de materiais voláteis, representa uma dimi-

nuicfco e-fetiva de 0,13 7.. Isto mostra que o resultado obtido nfto

é absurdo, do ponto de vista de uma possível criaç&o ou contami-

naçfto da amostra por elementos inorgânicos, durante o tratamento

térmico a temperatura de 1500OC. Porém, verifica-se que a varia-

çfto real der te parâmetro no interval-? 1000 a 1500aC foi muitD

pequena, mostrando a ineficiência de-ites tratamentos para a pu-

rificação deste material.

A última etapa de tratamentos térmicos, isto é, a

temperatura» superiores a 1500°C, diminue o teor de cinzas até

torná-lo indetectável para materiais tratados a 2600°C. Isto mos-

tra que, a purificação deste coque, através de tratamentos térmi-

cos, só é eficiente a temperaturas elevadas (TTT > 1500°C).

Um fator determinante do rendimento da coqueificaç&o de

um material orgânico é dado pelo teor de carbono fixo, que é de-

terminado pela diferença da massa inicial da amostra e da soma

dos teores de umidade, de materiais voláteis e de cinzas. Assim

sendo, nesta análise, só é considerado o elemento de carbono

que efetivamente está ligado de maneira a constituir uma matriz

carbonosa, nko levando em consideração os que compõe as moléculas

volátilizáveis até a temperatura em que é realizada a análise.

A análise da variaçko do teor de carbono fixo em fun-

ç|lo da temperatura dos tratamentos térmicos, mostra que, com o

aumento da temperatura, a composiçKo química do material, partin-
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do-*» da urn valor da ordem de 35V., atinge um valor próximo do

rendimento máximo, isto é, 1007. em carbono. Imto indica que,

quando a lignina é tratada a 2600°C, sob atmosfera inerte, po-

de-se obter um coque de alta pureza química.

3.1.1.3 - Análise dos elementos de impurezas

Uma análise qualitativa do teor de cada elemento de im-

pureza contido nas amostras tratadas a diferentes temperaturas,

foi efetuada mediante a determinação da intensidade relativa dos

picos de fluDrescencia de raio-X, de cada elemento e em cada

amostra. Os valores assim obtidos se encontram listados na Tabe-

la II.

A análise comparativa entre os valores desta tabela

indica que as amostras tratadas até a temperatura de 1700°C, não

apresentam uma diminuição representativa no teor de cada impure-

za. 0 decréscimo das intensidades de todos os picos de fluores-

cencia pode ser verificado em amostras tratadas a temperaturas

superiores a 1700°C. Este resultado é concordante com os da aná-

lise imediata do teor de cinzas.

A análise elementar quantitativa do teor de enxofre e

de impurezas contidas nas cinzas foram também efetuadas. Os re-

sultados obtidos se encontram listados na Tabela I. Estes valores

mostram quv o material, mesmo após a sua carbonizaç&D, contem em

proporções elevadas os elementos enxofre, cálcio e ferro.
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Tabela II - Intensidade? relativa dos picos de fluorescencia de

raio-X dos elementos de impureza? inorgânicas encon-

tradas na lignina e nos coques tratados termicamente

a diferentes temperaturas.

Impureza

Mo

Zn

Cu

Ni

Fe

Ti

Ca

Si

P

s

Cl

K

Al

TA

12,0

11,0

14,0

3,0

17,0

1,0

»100

2,0

31,5

»100

1,5

95,0

-

Temperaturas dos

1000 1400

15,0

2,0

16,0

7,0

37,0

3,5

»100

2,0

31,0

90,0

7,0

94,0

5,0

17,0

3,0

9,0

5,0

34,0

2,0

»100

9,0

20,0

50,0

5,0

>100

11,0

Tratamentos Térmicos (°

1700 2000 2200

15,0

2,0

6,0

5,0

41,0

5,0

»100

8,0

16,0

15,0

10,0

>100

18,0

15,0

2,0

7,0

-

3,0

9,0

>100

5,0

14,0

8,0

10,0

>100

20,0

16,0

-

3,0

-

-

10,0

12,0

-

-

-

-

-

-

2400

19,0

-

1,0

-

-

13,0

3,0

- •

-

-

-

-

-

- 149 -



O enxofre é proveniente, principalmente, do processo de

obtençfco, ou seja, da hidrólise da madeira com o ácido sulfúrico.

Tcdos os outros elementos sfco provenientes da constituiçKo natu-

ral das árvores e de uma possível contaminação inserida no pró-

prio processo ( ácido sulfúrico, grau comercial).

Verifica-se através destas análises que a maioria das

impurezas sfto retiradas gradativãmente com o aumento da tempera-

tura do tratamento térmico, tornando-se ausentes, para temperatu-

ras igual ou superiores a 2600°C.

3.1.2 - Caracterização Física

Os valores médios da massa, volume, densidade aparente

e "macroporosidade" das amostras tratadas a diferentes temperatu-

ras estfto mostrados na Tabela III. Calculou-se a variação percen-

tual destes parâmetros, pela expressão:

(*/.) » < X* - X» >/ X i ,

onde X» representa o valor inicial e X# o valor final do parâme-

tro físico em consideração ( massa, volume, densidade aparente ou

"macroporosidade"). Construiu-se, através dos valores obtidos, os

gráficos da variação dos parâmetros físicos do coque em funçüo da

temperatura do tratamento térmico.

As curvas obtidas, representadas na figura 24, mostram

comportamentos característicos para determinadas faixas de tempe-

ratura de tratamentos térmicos, que sftoi
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Tabaia III t Rasultados da caractarizaçko física (massa, volume,

dansidada aparanta, danaidada "raal" a poromidada

"macroscópica") da lignlna a dos coquaa tratados

tarmicamanta a difarantas tamparaturas.

TTT*
CO

TA '

500

400

500

600

700

B00

1000

1400

1700

2000

2400

2600

•assa
<Q>

1,297

1,115

0,843

0,733

0,668

0,629

0,610

0,610

0,564

0,560

0.560

0,520

0,500

voluma
(c*»>

1,18

1,10

0,B5

0,75

0,70

0,65

0,5B

0,56

0,53

0,53

0,52

0,45

0,43

<g/cm=>

1,10

1,02

0,99

0,97

0,96

0,98

1,06

1,09

1,06

1,05

1,07

1,16

1,1B

(g/cm3)

-

1,46

1,56

-

1,66

-

1,76

1,82

1,B2

1,82

1,85

1,90

1,92

porosidade
(%>

—

30,5

36,2

-

42,2

-

39, B

40,0

41,7

42,3

42,2

38,9

3B,7

"( Inftnltn U Intnntt Jinict
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1000 2000

TEMPERATURA {"O

Figura 24 - Curva da variaç&o da massa (A>, do volume (B), da

densidade aparente (O e os valores da "macropo-

rosidade" (D) em função da temperatura do trata-

mento térmico.
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•) temperatura ambiente a 600"Ci variaçilo negativa da

«assa, do volume e da densidade aprente, e uma variaçfto positiva

da "macroporosidade";

b) 600 a 1000oCt variaçfco positiva da densidade aparen-

te e negativa da "macroporosidade", em relaçfto aos valores atin-

gidos na primeira etapa|

c) 1000 a 1700°C: variaçfco negativa da densidade apa-

rente e positiva da "macroporosidade", em relaç&o aos valores

atingidos na segunda etapa;

d) 1700 a 2600°Ci variaçfco positiva da densidade apa-

rente e negativa da "macroparosidade", em relação aos valores

atingidos na terceira etapa.

As variaçBee observadas nas primeiras duas etapas dos

tratamentos térmicas s&o também observadas durante a pi róiise da

madeira1 lv*tsai. A perda de massa, que ocorre na primeira etapa do

tratamento térmico, pode ser associada a perda de materiais volá-

teis. Conforme os resultados apresentados na seção anterior, a

diminuição de materiais voláteis entre a lignina original e o co-

que obtido a 500°C, é da ordem de 45 %, e esta perda de massa

nfco é compensada pelo encolhimento volumétrico da amostra nesta

fase do tratamento, o que significa a criaçto de novos poros o

qua causa o decréscimo, relativamente, acentuado da densidade

•parente do material.

O aumento do valor da densidade aparente, e a diminui-
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çfco do valor da "macroporosidade", ocorridos na segunda etapa do

tratamento térmico s&o provenientes de um encolhimento volumétri-

co maior em relaçko * perda de massa ocorrida nesta etapa.

A terceira etapa apresenta uma nova variação negativa

na densidade aparente, que é provocada pela perda de materiais

voláteis, em proporçbec relativamente altas, de maneira a nfco ser

compensada pelo encolhimento volumetrico da amostra.

Os tratamentos térmicos a temperaturas superiores a

1700°C promovem o aumento da densidade do material, causado pe-

lo encolhimento volumetrico que nfco é compensado pelo processo de

volátilizaçBo, uma vez que a remoçko de materiais voláteis é efe-

tuada a temperaturas inferiores. A variação no teor de cinzas

observada nesta etapa, apresenta uma pequena contribuição, uma

vez que a massa das cinzas em relacfto á da amostra é muito redu-

zida.

A variação na porosidade dos coques de lignina, que é o

parâmetro determinante das outras características físicas, é me-

lhor monitorada através da análise morfológica da superfície da

amostra, por meio da técnica de microscopia ótica. Os resultados

obtidos por esta técnica serio a seguir apresentados .

A densidade "real" destas amostras foram determina-

das, e os valores obtidos encontram-se listados na Tabela III,

Para uma melhor visualização da variaçlo deste parâmetro em fun-

çto da temperatura do tratamento térmico, construiu-se o gráfico

representado na figura 25.
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1.5-

1000 2000
Temperatura (T?)

Figura 25 - Gráfico da densidade "real" do coque de l ig -

nina M I funçfto das temperaturas dos tratamen-

tos térmicos.
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O comportamento desta curva * bastante peculiar, apre-

sentando um rápido aumento inicial até aproximadamente 1B0B"C(

um pataaar entre ÍBBB^C e aproximadamente 1700°C, e um novo

acréscimo para temperaturas superiores.

Em termos absolutos, o valor da densidade "real" ob-

tido, mesmo para a amostra CL2600 (d» - 1,92 g/cm3), foi infe-

rior ao do coque de petróleo (d* • 2,05 g/cm3). Isto mostra

que o coque de lignina e um material com estrutura menos ordena-

da ou com maior porcentagem de "micro" poros, em relaçSo ao coque

de petróleo.

A explicação do comportamento da curva, d** versus HTT,

só é possível mediante a análise da variaç&o estrutural cris-

talina e da "meso" e "micro" porosidades da matriz.

3.1.3 - Microscopia Ótica da Luz Polarizada

A seqüência de figuras 26 a 32, mostram as micrografias

obtidas através da microscopia ótica de luz polarizada <MOLP),

das superficies polidas das amostras de coque de lignina, trata-

das termicamente a diferentes temperaturas.

Como já mencionado no capitulo anterior, estas micro-

graf i*s n*o sfco capazes de elucidar quanto ao mrrmnjo ou a orien-

taçfto das regibes cristalinas. Porém, através desta técnica, po-
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Figura 26 - Mi crogr«fia ótica do coque de lignina tratado

termicament* a 300*»C (CL300).
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pode-se analisar comparativãmente as suas variaçfco morfológicas

superficiais.

A textura do material tratado, a temperatura relativa-

mente baixa <300°C), mostra que o material apresenta uma compac-

taçfeo razoável* apresentando-se isento de poros de grandes dimen-

sbes (figura 26). Nota-se também, nesta micrografia, que o mate-

rial apresenta uma morfologia constituída de uma matriz com as-

pecto uni-forme, contendo partículas de textura mais lisa e isen-

tas de poros.

Ao se elevar a temperatura de tratamento para 500 e

700°C (figuras 27 e 28), verifica-se que a morfologia do material

apresenta grandes modificaç&es. Em primeiro há um aumento na pro-

porção volumétrica ocupada pelos poros, com surgimento de novos

poros de dimensCs?s maiores que as dos existentes na amostra tra-

tada a 300°C. Nesta etapa de tratamento térmico, principalmente

na amostra tratada a 500°C, a porosidade do material é tal que a

sua textura toma um aspecto de pequenas porçbes de materiais, in-

terligadas em alguns pontos, dispersos aleatoriamente numa matriz

vazia. Em segundo, verifica-se que as partículas, anteriormente

lisas e isentas de poros, vem a apresentar porosidade de di-

mensbes menores que as dos poros que circundam a partícula. Es-

ta morfologia mostra claramente a causa da variação negativa da

densidade aparente das amostras tratadas nesta faixa de tempera-

tura.

A micrografia da amostra tratada a 1000°C (figura 29),
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Figura 27 - Micrografia ótica do CL50B.

Figura 28 - Micrografia ótica do CL700.
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apresenta uma textura completamente diferente das observadas nas

•mostras tratadas a temperaturas inferiores. Ela vem a apresen-

tar novamente o aspecto de uma matriz sólida contendo poroeidade.

Apesar desta transformação, a fração volumétrica ocupada pelos

poros continua sendo superior à da amostra tratada a 300DC.

A diminuição da porosidade verificada entre as amostras

tratadas a 500 ou 700"C e 1000°C, mostra a ocorrência de uma oi—

denaçko da matriz sólida da amostra, provocando um encolhimento

volumétrico. Esta ordenaçfco pode ser associada a transformação

química do material orgânico para o material carbonoso, uma vez

que, até esta temperatura, uma grande parte de materiais voláteis

jâ foram retirados da amostra (Tabela I).

A amostra tratada a 1700DP vem a apresentar uma morfo-

logia novamente mais porosa que a da amostra tratada a 1C00CJC

(figura 30). Porém, a sua matriz sólida n*o apresenta mudanças

na sua textura detectéveis por esta técnica. Portanto, a redu-

çào da densidade aparente, verificada nesta etapa de tratamentos

térmicos, deve ser proveniente da formação de novos poros, com a

perda de materiais voláteis e de cinzas.

As micrografias das amostras tratadas a 2000°C (figura

31) e a 2600°C (figura 32) mostram que nesta última etapa

de tratamentos térmicos, ocorre uma coalescencia da matriz sóli-

da, eliminando os poros de grandes dimensbes. Além disso, na

figura 32, observa-se que a matriz sólida da amostra tratada a

2600°C apresenta uma textura bastante homogênea, praticamente
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Figura 29 - Micrografia ótica do CL1000.

Figura 30 - Micrografia ótica do CL1500.



Figura 31 - Micrografia ótica do CL2000.

Figura 32 - Micrografia ótica do CL2600.
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isenta de partículas de textura lisa, observadas nas amostras

tratadas a temperaturas inferiores.

A técnica de análise por MDLP nSo pode elucidar quanto

à estrutura cristalina do material, devido a sua limitação in-

trínseca, em termos de resolução. Consequentemente, explicações,

quanto ao comportamento da curva de densidade "real" em funçSio da

temperatura de tratamento térmico, não podem ser obtidas através

desta técnica de análise. Porém a rapidez com que a análise pode

ser feita, torna a MOLP uma técnica importante na monitoração de

variaçOes, tais como a da "macroporosidade".

3.1.4 - Microscopia Eletrônica de Varredura

A seqüência de -figuras 33 a 37 corresponde às microgra-

fias obtidas por MEV, das amostras tratadas a 700, 1000, 1500,

2000 e 2600°C, respectivamente, com magnificação de 2000 vezes.

As amostras para esta análise foram previamente preparadas, sub-

metendo-as ao ataque de ácido crômico, para se obter uma superfí-

cie que mostre a textura do carbono com estrutura cristalina.

A morfologia da amostra tratada a 700°C (figura 33), se

caracteriza por apresentar uma textura hialina, com alguma poro-

•idade distribuída homogeneamente em toda a cxtensfco do campo

analisado, indicando que nfto ocorreu praticamente nenhuma o>;ida-

çfco da sua superfície sob a açfto do ácido.
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Figura 33 - Micrograf ia do CL700 obtida através da mi-

copia eletrônica de varredura (MEV).
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O aumento da temperatura do tratamento térmico para

1000°C (-figura 34> provoca uma transformai;lio parcial da matriz

de textura hialina para uma textura irregular. Isto indica que a

oxidaçfto se processou de forma parcial, somente nas regiBes onde

e verificada a presença de material com superfície irregular,

supondo-se que esta irregualridade é proveniente da remoção de

carbono amorfo.

Este resultado é inesperado, pois das constataç&es pre-

viamente feitas com difraçfeo de raio-X, esperava-se que a crista-

linidade do material aumentasse com o aumento da temperatura de

tratamento térmico, o que reduziria a proporção do material ata-

cado. As explicaçâes, porém, vem das análises correlacionadas

dos resultados obtidos com a utilização de outras técnicas de me-

didas, as quais serao apresentados no decorrer deste capftulo.

0 tratamento térmico a 1500°C produz uma mudança radi-

cal na morfologia do coque, como pode ser observada na figura 35.

Nesta micrografia nSto é possível verificar a textura hialina ca-

racterística dos materiais anteriormente analisados. A matriz é

agora composta de partículas desconexas com poros de diversas di-

mensbes, distribuídos em todo o seu volume. Nota-se uma certa se-

melhança com a micrografia obtida por MOLP, da amostra tratada a

500°C (figura 27), no sentido de que a textura se apresenta como

sendo constituída de algumas partículas sólidas distribuídas nu-

ma matriz vazia.

A curva da variaçfco da densidade aparente das amostras
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Figura 34 - Micrograf ia do CL106N9 obtida através da MEV.

Figura 35 - Micrografia do CL15U0 obtida através da MEV.
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em função da temperatura dos tratamentos térmicos mostrada na

•figura 24, apresenta um mínimo no intervalo de temperaturas entre

1BGH9 e 1700OC, aproximadamente. Este mínimo -foi associado a cria-

çfto de "macroporos" observados pela MOLP. Neste mesmo intervalo

de temperatura nSo se pode observar variaçbes apreciáveis na den-

sidade "real" (figura 25). A raz&o desta invarianciã n&o foi pos

sível ser explicada por meio da técnica de MOLP.

Conforme a analise morfológica realizada por meio de

MEV, a densidade "real" destas amostras apresenta-se constante,

devido a transformação estrutural, a que o material é sujeito

nesta faixa de temperatura, estar acompanhada da criações de no-

vos poros na matriz incipiente.

Ao elevar a temperatura do tratamento térmico a 2000"C

(figura 36), o material vem a apresentar uma morfologia composta

de partículas com irregularidades superficiais de dimensbes meno-

res que as observadas na amostra tratada a 1500°C. Além disso,

uma análise comparativa, entre a micrografia da amostra CL2000 e

CL1500, mostra que no intervalo de temperatura entre 1500 e

2000°C, inicia-se o processo da interconexSo das partículas, pelo

surgimento de "pontes" de mesma estrutura. 0 desenvolvimento gra-

dativo das interconexOes entre as partículas é observada mediante

a comparação da morfologia das amostras CL2000 e CL2600 (figura

37). Estas interconex&es ou as coalesceneias das partículas re-

sultam no encolhimento volumétrico das partículas, o que confe-

re às amostras uma densidade "real" maior.
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Figura 36 - Micrografia do CL2000 obtida através da MEV.

Figura 37 - Micrografia do CL2600 obtida através da MEV.
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3.1.5 - Espectrofotometria d* Absorçfto na Regifco do

Infravrmel ho

Os espectros de absorçfco ótica do infravermelho obtidos

dam amostras tratadas a temperaturas de 300, 400, 7BB e 1000'C,

e da lignina original se» tratamento térmico, estilo representados

na figura 38.

Os picos e as bandas, do espectro da lignina original,

podem ser, na sua totalidade, identificados com os picos de ab-

sorçHo descritos na literatura1**, e caracterizados como sen-

do provenientes das vibraçtles, das rotações e das torçbes dos

grupos funcionais pertencentes a lignina tipo guaiacil-siringil.

A análise comparativa dos espectros, das amostras tra-

tadas a diferentes temperaturas, mostra que a lignina perde gra-

dativãmente os grupos funcionais característicos da sua estrutura

molecular. Mas mesmo sendo tratada a 700DC, a lignina ainda con-

serva parcialmente a sua propriedade espectral.

Este resultado indica que a amostra CL700 ainda possue

as características do material precursor, que é uma macromolécula

resistente ao ataque por Ácidos, explicando, assim, a razfto desta

amostra apresentar-se isenta de oxidaç&es para a análise por

MEV.

0 espectro da amostra CL1000 apresenta-se isento de pi-

cos característicos da lignina, o que pode ser devido * dois fa-
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Figura 38 - Espectros de absorção ótica na regi lio do infraverme-

lha da lignina e dos coques tratados a temperaturas

entre 300 e 1000-C.



tores i

a) desaparecimento completo dos grupos funcionais que

dfto origem aos picos de absorçfco característicos da lignina, isto

é, o material já está totalmente convertido em material carbo-

noso;

b) transformação parcial do polímero em material car—

bonoso, que por absorver excessivamente a radiação infravermelha,

nfco permite observar nenhuma estrutura característica de espectro

de absorçMo da lignina.

Conforme as análises morfológicas apresentadas na seç&o

precedente, pôde-se optar pela segunda hipótese, pois a CL1000

apresentou uma textura composta de duas fases: a fase com textura

hialina corresponde a morfologia do material precursor e a outra

com uma superfície bastante irregular correspondente a do mate-

rial carbonoso quimicamente atacado.

3.1.6 - Difraçfto de Raio -X

3.1.6.1 - Coques obtidos com tratamentos térmicos a

temperaturas inferiores a 1000°C

Os difratogramas de raio-X, obtidos das amostras trata-

das termicament» a temperaturas n*o superiores a 1000°Cf com a

utilização da radiação Ko de cobre, foram corrigidos quanto ao

fator de «bsorçHo e ao fator de polarização. Após a raduçfto des-
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••• diagramas A escala absoluta* a normalizaçHo em relaçfeo ao

fator de espalhamento atômico do carbono utilizando-se o método

de Warren-Gingrich7*, estilo representados na figura 39, em funçlio

do módulo do vetor do espaço reciproco

h - 4 « sen e / X , (40a>

onde 6 * a metade do Angulo de espalhamento e A o comprimento

de onda do raio-X utilizado na experiência.

Estes diagramas apresentam três bandas no intervalo an-

gular medido, que serio denominadas de banda no.1, no.2 e no.3,

em relaçüo A posiçfto angular crescente em que elas se apresentam.

Uma análise qualitativa destes diagramas indica que o

material é essencialmente amorfo, para este intervalo de tempera-

tura de tratamento térmico. Observa-se também, que com o aumen-

to da temperatura de tratamento, ocorre um pequeno deslocamento

na posiçfco do máximo da banda no.1, para regi&o de maior hf sig-

nificando que a distância interatômica, estatisticamente mais

provável de ocorrer no material, diminuo em funçfto do aumento

da temperatura.

A determinação quantitativa desta distância interatômi-

ca é feita coma descrita no capitulo anterior, calculando-se &

funçfto de distribuição radial da amostra. Porém, se para efetuar

a transformada de Fourier destes diagramas, é necessário obter-se

a funçfto de interferência a partir dos dados experimentais, que

por sua vez necessita da composição química da unidade molecular
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Figura 39 - Difratogramas de raio-X corrigidos dos coques de lig-

nina tratados a temperaturas entre 300 e 1000*C.



da amostra. As análise» químicas • morfolôgicas destas amostras

indicara* que o coque obtido nesta falte* de temperatura ainda

contém materiais voláteis, cinzas e uma estrutura molecular pai—

eiaimente transformado em material carbonoso. Portanto, para

uma determinação quantitativa dos parâmetros estruturais e neces-

sário obter—se a composição estequiométrica da amostra. Como nSo

foi possível realizar esta determinação, optou-se por efetuar

análises semi quantitativas dos difratogramas.

A análise semi quantitativa dos diagramas corrigidos

foi efetuada mediante a utilizaçko da equação de Ehrenfest**:

1,23 * - 2.a.sen6m , (17a)

onde 6 é a metade do ângulo de espalhamento , A o comprimento

de onda do raio-X utilizado e a é a distancia interatômica média

associada a ocorrência daquela banda de di-fração.

Os valores das distancias interatômicas obtidas das

três bandas se encontram listados na Tabela IV, Estes valores

mostram que a distância interatômica média associada k banda

no. 1 diminue de um valor inicial de 5,2 A (CL300) para 4,5 A

(CL 1(900), enquanto que as associadas a outras bandas nko apresen-

tam variaçBes significativas. A ocorrência de variaçbes rele-

vantes nos valores associados, somente á primmirm banda, é pro-

vocado pela utilizaçfto da equaçko inadequada na análise das ban-

das no. 2 e no. 3, como será visto nos próximos segmentos.
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Tabela IV i Distancias interatômica» obtidas dos dlfratogramas de

raio-X, dos coques tratados a temperaturas inferiores

a 1O00"C, através da equação de Ehrenfest.

TTT» d» d= d3

<°C> (A) (A) (A)

2,67 1,47

2,67 1,47

2,57 1,47

2,57 1,47

2,57 1,47

2,57 1,47

~tTtiftnt*rtf Ir Intnntts Urtiits

300

400

500

700

600

1000

5,20

4,65

4,60

4,60

4,60

4,56
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3.1.6.2 - Coque* obtidos por tratamentos térmicos a

temperaturas superiores a 1BBB°C

Os difratogramas de raio-X, das amostras tratadas a

temperaturas igual e superiores a 1B00°C, foram corrigidos quan-

to aos fatores de absorçko e de polarizaçfto, e normalizados em

relaçlo aos espalhamentos coerentes e incoerentes de dois átomos

de carbono* que constituem uma cela unitária bidimensional.

Após as correções os diagramas foram representados gra-

ficamente em funçKo do modulo do vetor do espaço reciproco h, e

estfto apresentados nas figuras 40, 41, 42 e 43 para as amostras

CL1000, CL1700 , CL2000 e CL2600.

Os diagramas obtidos das amostras, tratadas a tempera-

turas entre 1000 e 1700°C, apresentaram alguns picos adicionais

de baixa intensidade, em relaçfto às respectivas curvas das figu-

ras 40 e 41. Estes picos n*o foram observados nos diagramas de

amostras tratadas a temperaturas diferentes às desta faixa.

Uma análise comparativa das posiç&es angulares desses

picos, com as dos materiais carbonosos, mostrou que estes picos

n*o devem ser provenientes da difraçlo produzida pelas estruturas

graflticas ou turbostráticas. Associando-se a esta constatação a

existência de cinzas nestas amostras, os picos podem ser conside-

rados como provenientes da difraçko produzida por agregados dos

elementos de impurezas presentes na amostra precursora.

- 176 -



I

Figura 40 - Difratograma de raio-X corrigido do coqu» d« lignina

tratado t*rmicaffl«nt» a 100B"C>



í

Figura 41 - Difratograma d» raio-X corrigido do coqui

tratado termicamant» a 1700"C«
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Figura 42 - Difratograma d» raio-X corrigido do coqu* d* lignina

tratado tvrmicamvnt» a 2000*0.



Figura 43 - Difratograma d» raio-X corrigido do coquv urn lignina

tratado tvrnticaiMint» a 26BB*C.



Uma tentativa de identificaçSio do agregado formado pe-

las iapurezas foi feita, porém, devido á baixa intensidade dos

picos e A existência de U M grande gaaa de variedade de elemento»

químicos nestas amostras, tornou-se inviável a conclusão desta

tarefa. Nos diagramas representados nas figuras de 40 a 43, es-

tes picos provenientes das iapurezas foram retirados, traçando-

H , nas respectivas posições angulares, a linha base.

Uma análise qualitativa destes diagramas mostra que,

para temperaturas menores que 2B00C*C, o coque obtido apresenta um

diagrama complexo, contituido de bandas provenientes do espalha-

mento produzido pelo material aaorfo e picos produzidos pelo ma-

terial coa estrutura cristalina. Aléa disso pode-se observar que

o material apresenta os picos e as bandas de difraçfco de indices

cada vez maiores, com um aumento substancial nas intensidade* re-

lativas, em funçfco do aumento da temperatura do tratamento térmi-

co.

A presença de picos de índices do tipo (661) e de

bandas do tipo (hk), na amostra tratada a temperatura mais ele-

vada (CL2600), mostra que o coque de lignina é um mt.'-erial car—

bonoso nko grafitizável.

Para a realização de uma análise quantitativa, com a

utilizaçfto das equações de Bragg, de Scherrer e de Harren, os

diagramas foram divididos em partes a expandidos, para que se pu-

desse determinar, com facilidade e precisüo adequada, as posições

angulares dos máximos e a largura a meia altura de cada um dos

picos e de cada uma das bandas.
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Os diagramas ampliados, correspondentes aos picos

(002), (004) e (006), e para as bandas (10), (11) e (21), estfco

representados nas figuras de 44 a 47, para as amostras tratadas a

1000, 1700, 2000 e 2600-C.

Uma análise quantitativa das bandas de indices maiores

foi também efetuada, Mas, como pode ser verificado nos diagra-

mas da figura 39, as intensidades dessas bandas silo muito baixas,

o que torna o erro das medidas muito grande, e invalidam qualquer

determinação quantitativa de parâmetros físicos. Consequente-

mente, este tipo de análise só foi feito nos picos e bandas ob-

servados nas regibes de ângulos relativamente baixos.

Os valores da distancia media, entre os planos basais,

foram obtidos com a utilização da Lei de Bragg (equação 21), e os

os valores da espessura média das camadas Lam, composta de

empilhamentos de planos basais, foram determinados utilizando-

se a equaç&o de Scherrer, com o fator K determinado por Warren,

isto éi

Le»i * 0,69 A /[ B(260el) co*e 3 ,

onde B(26a»i) é a largura a meia altura do pico (001).

Através dos valores da distância média entre os planos

e da espessura média das camadas foi possível obter uma estima-

tiva do número médio de empilhamentos de planos apresentados por

amostras tratadas a diferentes temperaturas. Estes parâmetros

físicos sfto mostrados na Tabela V.
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h(Â"x)

Figura 44 - Difratogramas expandidos, da região do pico

<002>, dos coquts de lignina tratados a tam-

per at uras entre 1000 e 2600-C.
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MÁ"1)

Figura 45 - Difratogramas expandidos, da regi3o da banda

<10) e do pico (004) , dos coques de l ignina

tratados a temperaturas entre 1000 e 2600-C.
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5.5

Figura 46 - Difratogramas expandidos, da reig&o da banda

(11> • do pico (006), dos coquvs de lignina

tratados a temperaturas »ntr« 1000 m 2600"C.
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Figura 47 - Di-fratogramas expandidos, da regifto da banda

(21), dos coques d* lignina tratados a tem-

peraturas entre 1000 e 2600°C.
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TABELA V t Distâncias interplanares dmmse e espessuras L B » , das

camadas formadas pelos empilhamentos turbostráticoB

dos coques de lignina tratados a temperaturas supe-

riores a 1000aC, obtidas através das equaçbes de

Bragg e de Scherrer.

TTT-

CO

1000

1400

1700

2000

2200

2400

2600

tti Tntnntn Unic»

o

(A)

3,70

3,56

3,56

3,52

3,52

3,50

3,50

Lei eis?

et

(A)

-

-

17,6

18.3

25,3

34,6

34,7
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Com os valores listado* na Tabela V, -foram obtidos os

gráficos da distância interplanar e do número médio de empilha-

mentos, em funefto da temperatura de tratamento térmico dos co-

que* de lignina. Estes gráficos encontram-se representados na

figura 4B. 0 comportamento da funçfto N(HTT) e draa mostra

que existe uma faixa de temperaturas entre 1000 e 1700"C, em que

o coque nfto apresenta grandes variações estruturais em termos da

diminuição na distância interplanar ou do aumento do número de

empilhamentos. Mostra também, que existe uma temperatura entre

1700 e 2000aC, em que tem inicio um processo de aumento na orde-

nação estrutural, mais acelerado em relaçfto a variação verificada

anteri ormente.

As análises quantitativas das bandas (10) e (11), em

termos da dimens&o média do domínio do plano e da distância média

entre os respectivos planos de reflexão (10) e (11), foram efe-

tuadas mediante a utilização das equaç&es de Warren (equações 37

m 38), obtendo-se graficamente os valores da largura a meia al-

tura e da posição angular dos máximos, listados na Tabela VI.

As distâncias interplanares d*»*, listadas na Tabe-

la VI, determinadas para as amostras tratadas a diferentes tempe-

raturas, permitiram calcular o parâmetro da rede, que apesar de

diminuir com o aumento da temperatura, n&o atingiu o valor

2,46 A, que é o parâmetro da rede •> e as da estrutura gra-

fitica perfeita. Este fato mostra que o arranjo atômico da ca-

mada do coque n*o é uma estrutura hexagonal perfeita, apresen-

tando flutuações nas distâncias médias entre os átomos.
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~ 40-

1500 2000 2500
Temperatura

Figura 48 - Distâncias intarplanares médias d M S • número

médio d* empilhamentos dos planos basais da

•strutura turbostrática mm função da t»mp«ra-

tura do tratammnto térmico.
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Tabela VI i Distâncias interpalenares da»,dai e dsi e as dimen-

s&es dos domínios difratantes L m , L u e LSi obtidos

pelas equaçtles de Warren, nos coques tratados a tem-

peraturas superiores a ÍBOB^C.

TT"f

<»C>

1000

1400

1700

2000

2200

2400

2600

d..

(A)

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

2,2

L i .

(A)

16,4

17,9

19,2

20,0

22,2

22,7

25,9

dit

(A)

1,25

1,26

1,26

1,26

1,26

1,26

1,25

L i ,

(A)

12,2

14,3

16,1

16,9

18,5

20,0

25, B

d31

(A)

0,8

0,B

0,6

0,8

0,8

0,8

0,B

L31

(A)

15,2

12,5

13,3

15,2

16,7

17,5

20,0

•i Jnfintir» it Inttinit Urtut.
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A flutuação da distribuição dos átomos em relaç&o As

suas posiçOes foi determinada construindo-se o gráfico de 1/LM

versus H, onde H - <h= + k= + hk >»"*, que segundo Schiller e

colaboradores*97, é uma funçfeo linear cuja inclinação pode ser

correlacionada com o desvio quadrAtico médio ( fi3)1'3, da posiçtio

média dos átomos na rede, pela equaç&o<35). Além disso através

do mesmo gráfico pode-se obter D valor médio da dimensão do pla-

no, determinando-se a ordenada da intersecçko da reta extrapolada

para a origem. Este valor é o mais próximo do obtenivel através

da utilização de outras técnicas como a microscopia eletrônica de

transmissão, uma vez que, para H • 0, a influencia das distorçBes

da rede é minimizada.

Apesar da impossibilidade da determinação de parâmetros

associados a todas as bandas (hk) dos diagramas, construiu-se o

gráfico de I/LM versus H, representado na figura 49. 0 traça-

do das retas nesta figura foi feito com intuito de obter uma

estimativa da variação destes parâmetros em função da temperatura

dos tratamentos térmicos. Os valores determinados nos gráficos

da figura 4? encontram-se listados na Tabela VII.

As determinações dos parâmetros estruturais realizadas

devem ser consideradas como sendo semi quantitativas, devido ás

imprecisttes do método de mediçttes utilizado, o que n&o permitiu

determinar o perfil das bandas (hk) de ordem superior. Mesmo as-

sim, a análise qualitativa' das inclinações d»s retas e o ponto

de intersecçko da reta extrapolada com o eixo das ordenadas, da

figura 49, permite verificar quei
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009

0,06

0.03

Figura 49 - Gráfico de LM em funçko do módulo do vetor

H - ( ha + k* + hk >»'•
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Tabela VII i Tamanhos médios LM(0> B desvios quadrátiocos mé-

dios das posiçbes dos Átomos em relaçSio As suas po-

médias (6.*)1'51 determinados através dos gr A-

cos I/LM versus H.

TTT~

("O

1400

1700

2000

2200

2400

2600

(A)

0,29

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

LM(0)

(A)

24,7

26,3

26,7

27,B

27,B

27,B

'iTtiptritins it UttnnUt Utnicts
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a> com o aumento da temperatura do tratamento térmico

diminui o desvio quadrático médio da posiçko dos átomos na rede

em reiacuo às suas posiçDes medias|

b) ocorre um aumento relativamente pequeno nas dimen-

sões dos planos basais com o aumento da temperatura, principal-

mente na faixa d* 1000 a 2000°C.

Este resultado mostra uma semelhança com os resultados

obtidos por Rousseaux e Tchoubar37*2*9, no sentido de que a dimen-

são do plano aumenta com o aumento na temperatura de tratamento

térmico.

Uma observação muito importante foi feita, comparando-

se os valores dos parâmetros d«*s, di« e dai, obtidos para a

amostra tratada a 1000°C (Tabela VI), com os valores das dis-

tancias interatômicas obtidos anteriormente para a mesma amos-

tra, utilizando-se a equaçko de Ehrenfest (Tabela IV).

As distâncias determinadas pelas posiç&es dos máximos

das bandas para a amostra CL 1000 foram de 4,56, 2,57 e 1,47 A,

para as bandas no.1, no.2 e no.3, respectivamente, enquanto que

com a utilizaçko da lei de Bragg, obtem-se 3,70, 2,09 • 1,19 A

para as mesmas bandas.

As diferenças encontradas nos valores obtidos pela uti-

lizaçko d* duas equações diferentes mostram que»

a) as três bandas observadas nas amostras tratadas a

temperaturas infeirores a 1000°C, sko correspondentes ao pico

(002), e às bandas (10) e (11), das amostras tratadas a tempera-
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turas superioresi

b) a analise qualitativa do desenvolvimento do pico

(002) nos diagramas (fig 44), mostra que nesta regi lio angular

ocorre uma superposição ria banda proveniente do espalhamento

produzido pela porçHo amorfa da amostra com a difração produzida

pelas reflexões cristalinas. Portanto, os valores determinados

pela utilização da equaçfco de Ehrenfest na banda no.1, das amos-

tras tratadas a HTT < 1000°C, podem ser admitidos como sendo

parâmetros mais reais que os obtidos pela lei de Bragg, para des-

crever a estrutura do material)

c) As bandas no.2 e no.3 mostraram-se corresponden-

tes às bandas (10) e (11) e nfco devem ser analisadas por meio da

equaçko de Ehrenfest, tampouco pela equaçfco de Bragg, mas sim pe-

las equações de Warren.

A banda no.1 é associada * existência de empilhamen-

tos de um número reduzido de camadas irregulares, n*o apresentan-

do uma ordenação a longa distancia. Este tipo de estrutura, que

ocupa a maior parte do volume da amostra na etapa inicial do

tratamento térmico, transforma-se gradativãmente em estruturas

melhor ordenadas, mas, em regiões localizadas. Esta transforma-

çto produz o surgimento do pico (002), que se apresenta super—

posto a esta banda.

Gs valores dos parâmetros dhk e L*.k, obtidos grafica-

mente da figura 39, através das equaçbes de Warren, foram lista-

dos na Tabela VIII. Comparando-se os valores desta tabela com os
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Tabela VIII i Distâncias interplanares diB e d , , e dimensOes

médias L>« i Ln obtidas através das equaçbes de

Warren, dos coques tratados a temperaturas infer io-

res 1000"C.

TTT*

<-C)

300

400

500

700

600

1000

daB

(A)

2,4

2,3

2,3

2,2

2,2

2,2

Li»
C9

(A)

8,7

9,5

9,5

12,9

14,4

16,4

(A)

1,3 5,7

1,3 5,7

1,3 0,5

1,3 8,3

1,3 9,5

1,3 12,2

~t Infintin it Intnntt Uniet

- 196 -



da Tabela VI, verifica-se que *e variaçbes destes por «metros BSIO

continua», n*D havendo a descentinuidade observada a uma determi-

nada temperatura, como no caso de uma análise comparativa entre

os valores da Tabela VI e V.

A analise dos diagramas de difração de raío-X, das

amostras de coque de lignina tratado a diferentes temperaturas,

mostrou que D material se ordena progressivamente com o aumento

da temperatura dos tratamentos térmicos, atingindo uma estrutura

denominada de grafitica-turbostrática, composta de planos basais

empilhados paralelamente sem ampresentar uma correlação entre as

posiçbes dos átomos pertencentes a diferentes planos.

A evolução estrutural deste material é acompanhada de

variaçòes químicas e físicas, anteriormente vistas. Mas, des-

de qua estas variaçttes se processam em escala atômica, a sua

maior influência deve ser na variação dos "micro" e "meso" poros,

encontrados nos cernes da matriz carbonosa. Estes tipos de poros,

por apresentarem dimensftes muito reduzidas, não são possíveis de

serem analisados por meio de microscopia ótica e dificilmente ob-

servados por meio da microscopia eletrônica de varredura, devido

às limitações intrínsecas dos equipamentos. No presente traba-

lho, o estuda destas porosidade foi efetuado mediante a utiliza-

ção da técnica de espalhamento de raio-X a baí;:o ângulo (SAXS) .

Os resultados obtidos serão a seguir apresentados e discutidos.
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3.1.7 - Espalhanento de Raio-X m Baixo Angulo

A» curvas de espalhamento de raio—X a baixo ângulo das

amostra* tratadas a diferentes temperaturas, após serem corrigi-

das quanto ao fator de absorçko da amostra, e da descontinuidade

formada devido a introduçlo de atenuadores na regifto de Ângulos

próximos a zero, foram normalizadas em relaçüo a intensidade do

feixe direto e representadas nm figura 50, na escala bi-logarit-

mica.

De acordo com o descrito no capitulo anterior, o gráfi-

co log I (h) versus log h permite verificar se a curva da inten-

sidade apresenta, em alguma regifeo do intervalo angular medido,

uma dependência potencial em relação ao módulo do vetor do espaço

reciproco h .

As curvas das amostras tratadas a temperaturas inferio-

res a 700°C apresentam essencialmente um comportamento linear,

mostrando a dependência potencial da intensidade em funç&o do ân-

gulo de espalhamento.

As curvas das amostras tratadas a temperaturas superio-

res a 1000**C apresentam uma variaçKo linear da intensidade de es-

palhamento, na regiMo de ângulos menores que um determinado valor

onde a curva apresenta uma inflexfco. Após este ponto, verifica-

se novamente uma relaçfco linear entre log I(h) e log h.

A intensidade de espalhamento observada nas amostras
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Figura 50 - Curvas da 8AXS am ascala bi-logaritmica dos coquas do

lignina tratados a difarantas tamparaturas.
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tratadas a temperaturas inferiores a / 700°C corresponde à parte

assintótica do espalhamento produzido pelos macroporos já presen-

tes no material precursor.

A estrutura adicional observada nas curvas das outras

amostras, que também é observada em carvbes de madeir*00*'3, é

associada è -formacio de poros de dimensbes menores, "meso" e

"micro" poros, no interior da matriz. Uma análise qualitativa

das curvas mostra que o aumento da temperatura do tratamento pro-

voca um aumento na intensidade e uma diminuiçfeo na posiçHo angu-

lar do ponto de inflexão. Associando-se a variaçfco da posiçfto an-

gular de inflexfto a dimensão máxima de uma determinada classe de

poros, pode-se prever que esta dimensão aumenta em funçüo do au-

mento da temperatura do tratamento térmico. A análise da varia-

çKo dimensional dos "meso" e "micro" poros foi feita mediante a

construçfeo do gráfico de log I(h> versus h 3 , o que permite

através da lei de Guinier prever a ordem de grandeza do raio de

giro médio dos poros.

N* figura 51, representou-se as curvas do logaritmo da

intensidade em funçfco de h3, de algumas amostras de coque de lig-

nina, tratadas a diferentes temperaturas. Segundo a lei de

Guinier, o espalhamento produzido por um si tema monodisperso,

constituído de duas fases com densidade eletrônica uniforme,

apresenta um comportamento que pode ser expresso pela equaç&o

(62).

Para os mwteriais carbonosos em geral o espalhamento
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Figura 51 - Gráfico de Guinier dos coques tratados termi•

camente a diferentes temperaturas.
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d* raio-X a baixo Angulo é produzido pelos poros. A diferença

da densidade eletrônica, neste caso, e normal mente considerada

co«o sendo a da matriz carbonosa, supondo-se que nos poros a dis-

tribuiçfco atômica e r«refeita e a sua densidade eletrônica é

igual a zero.

Calculando-se as inclinaçbes das regiões lineares das

curvas da figura 51, determinou-se o raio de giro médio dos poros

que efetivamente contribuem para a intensidade de espalhamento

desta regiko. Supôs-se que, para estas determinações, a contri-

buiçko da intensidade de espalhamento produzida pelos macroporos

é desprezível na regi So angular onde a lei de Guinier é obedeci-

da. Os valores de raio de giro obtidos encontram-se listados na

tabela IX.

Utilizando-se os valores de 1(0) obtidos gra-ficamente,

extrapolando-se as retas da figura 51 para h«0, pôde-se estimar

os valores relativos dos números de "meso" e "micro" poros pre-

sentes em cada amostra. Esta determinação baseou-se na equaç&o

(63), e os valores dos raios de giro e dos números de poros, em

funçfco da temperatura de tratamento térmico, foram plotados na

figura 52.

Uma análise dos comportamentos dessas duas curvas mos-

tra quei

a) existe um intervalo de temperatura ( HTT < ^BB^C)

na qual os "meso" e "micro" poros aumentam de tamanho, sem apre-

sentar variações representativas do seu númerof
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Tabela IX i Valores dos raios de giro médios Ra e dos números dos

"meso" e "micro" poros N, dos coques tratados termi-

camente a diferentes temperaturas, obtidos através da

lei de Guinier.

TTT» Re N

(A)

700 7,0 9,8

1000 7,B 9,6

1400 9,5 9,1

1700 10,2 9,6

2000 13,4 6,9

2400 20,2 1,2

• ; Tnftrtttn it Tritiirit» Urtict
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b) a majoração na dimensão dos poros, numa segunda fa-

se, se dá mediante a diminuiçfco do número destes poros.

Estes fatos levam a concluir que os "meso" e "micro"

poros criados numa faixa de temperatura inferior a 1000nC, pela

volátilizaçfto de materiais constituintes da amostra original,

crescem numa fase inicial entre aproximadamente 1000 e 1700"C, de

uma forma isolado, para em uma fase posterior a temperaturas mais

•levadas, apresentarem interconexttes ou coalescencias.

Um parâmetro fisico muito importante, que pode ser ob-

tido atravéB das medidas de espalhamento de raio-X a baixo ângu-

lo, é a Area da superfície especifica da interface de contorno

entre as duas fases do material. Isto é, possível se a curva de

8AXS apresentar um comportamento de acordo com a lei de Porod, ou

seja, se a intensidade for proporcional a quarta potência nega-

tiva do ângulo de espalhamento.

A averiguação da existência, ou n&o, desta relaçfeo foi

feita refazendo-se com maior detalhe as mediçBes de SftXB das amos

trás, dividindo-as em duas regibes, como ilustradas nas figuras

53 e 54. Dos gráficos destas figuras obteve-se os coeficientes

de linearidade das retas ajustadas, os quais encontram-se lista-

dos na Tabela X , de acordo com a temperatura do tratamento téi—

mico da amostra.

Verifica-se assim, que apesar do comportamento assíntó-

tico com a lei potencial, apresentado por estas curvas de espa-

lhamento, elas nfto estfto de acordo com a lei de Porod,
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Log h

Figura 53 - Curva d» espalhamento de raio-X a baixo ângulo deta-

lhado, na regifco d» baixos ângulos, das amostras tra-

tadas a diferentes temperaturas.
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Tabela X i Valor*» dos coe-ficientes de linearidade (K) e das d i -

«ensionalidade e fractal obtidos das curvas de SAXS,

na escala bi-logarituicas, nas regiBes de baixos e de

altos ângulos, dos coques de lignina tratados termica-

aente a di-ferentes temperaturas.

TTT—

300

700

1000

1400

1700

2000

2400

2600

3,62

3,54

3,56

3,18

3,02

3,05

Regifto Angular

Baixo Angulo Alto Angulo

"macroporos" "meso" e "micro" poros

K D K D

2,18

2,46

2,44

(2,95) —

2,B8

3,03

3,68

3,75

(3,12)

2,97

2,32

2,25

• - • * ! tiét Uni»! • • • ! Inpttitw» it Intnntf Unia
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O desenvolvimento teórico efetuado no capitulo prece-

dente mostrou que quando a* curvas de empaihamento apresenta*

comportamento potencial, COM expoente negativo de h nko intei-

ro, estas curvas pode* ser analisadas mediante a utilizaçfco do

conceito de polidispersividade ou por seio do aodelo de fractais

A análise norfológica dessas amostras, feitas por mi-

croscopia ótica de luz polarizada, te* revelado que a "aacrope-

rosidade" apresenta-se poli dispersa e C M superfície de contorno

bastante irregular. Esta constatação, sugere que a interpre-

tação das curvas de espalhamento obtidas, associadas à porosidade

em «seala menor, seja efetuada mediante a utilização dos concei-

tos de estrutura fractal.

Segundo estes conceitos, a curva de espalhamento produ-

zida por inoaogeneidades eletrônicas, que apresentam uma geome-

tria fractal, deve-se apresentar proporcional ao modulo do vetor

do espaço reciproco h, elevado a uma potência negativa -K tal

que 3 < K < 4, quando a entidade possue uma superfície fractal.

Neste caso a dimensüo fractal da estrutura porosa pode ser de-

terminada diretamente das curvas de espalhamento, utilizando-se a

equaçftot

I <n> - C . h~ ••-»» (73)

onde C representa o termo constante da equaçfto (71). Esta

equação * valida para objetos fractais de dimensKo infinita.
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Porém a equaçfco (73), que me aplica a objetos de dimensão finite

(a dimensfto é caracterizada pelD parâmetro £ ), tem um comporta-

mento assintótico equivalente a equaçfto de Bale e Schmidt"*7.

Na Tabela X estfto listados os valores das inclinaçbes

das regi Cies lineares dos gráficos log I versus log h e as dimen-

sional idades D obtidas das duas regi Cies lineares. Nessa tabela

foram também incluídos os valores dos raios de giro médio Ro(pa-

râmetro similar i [). Ds valores representados entre parênte-

ses, «to de baixa precisMo devido ao elevado erro estatfsti-

co«*» -" *•&-!->9 o u devido A limitada regifto de comportamento

linear — • •*- *••»•»•.

Dos valores da dimensional idade fractal D, do raio de

giro e do número relativo de poros, em funçko da temperatura de

tratamento térmico do coque de lignina, pode-se verificar quei

a) os macroporos presentes no precursor apresentam ca-

racterística de geometria fractal, que com o aumento da tempera-

tura do tratamento térmico, até 1000°C, aumentam a sua irreguala-

ridade superficialt

to) a temperaturas próximas de 70C9OC, inicia-se um pro-

cesso de formaç&o de poros de dimensbes menores que a dos poros

originalmente presentes no material precursor|

c) Os "meso" e "micro" poros, formados pela «ç%o da pi-

rólise da lignina, apresentam também uma geometria fractal, e o

seu raio de giro tende a aumentar com o aumento da temperatura
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dos tratamentos térmicos, em detrimento do número destes poros|

d) • dimens&o fractal dos "meso" e "micro" poros dimi-

nue com o aumento da temperatura dos tratamentos térmicos tenden-

do a D • 2, isto significa que o contorno dos poros tende a

apresentar uma superfície mais lisa, supostamente devido a um

arranjo estrutural melhor ordenado da matriz carbonosa, promovido

pelos tratamentos térmicas a altas temperaturas, pois, segundo

trabalhos publicados*9**'*"1, as interfaces poro-matriz, s&o feitas

por planos basais da estrutura turbostrÃtica;

e) um modelo alternativo de estrutura fractal porosa

seria um sistema composto por poros com uma larga distribuição de

tamanhos (equação 68), a tendência do parâmetro D de aproximar—

se a um valor inteiro igual a 2 poderia estar associada a elimi-

nação dos poros menores e a conseqüente homogeneização do tama-

nho, esta tendência é coerente com o aumento do raio de giro mé-

dio R D , neste intervalo de temperaturas, e a diminuição do número

de poros.

3.1.8 - Resitividade Elétrica

Os valores das resistividades elétricas medidos em

amostras de coque de lignina, tratados a diferentes temperaturas,

estilo listados na Tabela XI . Com o intuito de melhor observar a

varíaçfto deste parâmetro apresentado por este material, cons-
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Tabela XI - Valores das resisitividades elétricas dos coques tra-

tados a diferentes temperaturas.

TTT* Resistividade Elétrica

t°C) fl.cm

400

500

700

800

1000

1400

1700

2000

2400

2600

3,5x10*'

2,4x10*

6,4>:10to

8,1x10 -""••

3,2x10=

2,9x1O"2

2,9xl0-=--

2,8x10 K

2,2x10" -a

1,9x10"=

4ti Tritmitoi Jittíctt
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i

1000 2000
Temperatura (*C)

Figura 55 - R»«i«tividada alatrica do» coque* da l ignin*

am funçfto da tmmpmrmturm do tratamento tér -

mico.
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truiu-se o gráfico d» log R(T> versus T , representado na figu-

ra 55.

Uma análise qualitativa desta curva mostra que o mate-

rial inicialmente i«oiante, com o aumento da temperatura do tra-

tamento térmico para aproximadamente 1000"C, passa a apresentar

valore* de resistividade elétrica compatível com os de um mate-

rial semicondutor.

Após esta diminuiçfco drástica, que abrange uma variação

d» oito ordens de magnitude, na resitividade elétrica, o material

vem a apresentar uma relativa constância no valor deste parâme-

tro, para o intervalo de temperatura de tratamento entre 1000 e

1700°C, aproximadamente.

0 aumento da temperatura, para valores acima de 1700°C,

provoca uma nova diminuição na resistividade elétrica deste co-

que, até atingir um valor de 2,0 x 10~3 8.cm, para a temperatura

de 2600eC.

3.2 * Discussko Global dos Resultados

A lignina, quando submetida a tratamento térmico a

temperaturas variadas, apresenta tranformaçBes químicas, -físi-

cas e estruturais. Estas transformações se processam simulta-

neamente em níveis atômico e "macroscópico" de maneira correia-
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cionada. 0 estudo realizado, mediante a utilização de di-

ferentes técnicas de medida e de análise dos coques obtidos

através de tratamentos térmicos a temperaturas máximas entre

300 e 2600°C, permitiu formular um modelo CJD mecanismo des-

tas transformaç&es, o qual será a seguir descrito.

3.2.1 - Nível Macroscópico

As trans-formaçbes na escala macroscópica se processam

em quatro estágios diferentes.

I - TA a 600°C" - Neste intervalo de temperatura do

tratamento térmico, conforme ilustradas esquemati camente pelas fî

guras 56 e 57, as moléculas com baixo peso molecular, isoladas ou

constituintes da celulose, volatilizam deixando o material com

porosidade "macroscópica" muito alta e rugosa. A lignina macromo-

lccular ainda se encontra no estado semelhante ao da original,

apresentando a característica de um i sol ante elétrico e nSro so-

frendo a aç&o de ataques por ácidos.

II - 600 a 1000aC - Neste estágio, conforme ilustrado

•squematicamente pela figura 58, o encolhimento da amostra supera

• pmr*. ' ->«teriais por volátilizaçfco produzindo um aumento na

densidade aparente em relaç&o ao estágio anterior. A perda con-

tinua de pequenas moléculas da vuperficie dos poros, com o simui-
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Figura 56 — Modelo esquematico da estrutura da lignina precurso-

ra em escala macroscópica.

Figura 57 - Modelo esquematico da estrutura da lignina tratada a

600"C, em eucm\& macroscópica.
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tàneo encolhimento da «mostra, aumenta a dimensional idade fractal

porosa. Este aumento pode ser compreendido tendo-se como base o

método de construção da superfície de Koch ou da esponja de

Menger**». Neste estagio é também verificada a transformação

química e estrutural da lignina, de modo a produzir uma queda bas

tante acentuada na reslstividade elétrica do material, passando

este a apresentar característica de um semicondutor.

III - 10(90 a 1700"C - Conforme ilustrado na figura 59,

a volatilizaçiío de moléculas de maior peso molecular que as do

primeiro estágio, associada ao processo de encolhimento volumé-

trico das regi&es com melhor ordenação estrutural, provoca o au-

mento da porosidade "macroscópica" do material diminuindo a sua

densidade aparente. Estas variaçCies macroscópicas mantém a pro-

priedade elétrica do material praticamente inalterada nesta fai-

xa de temperatura do tratamento térmico.

IV - 1700 a 2600raC - Nesta última etapa do tratamento

térmico, conforme ilustrado esquematicamente pela figura 60, o

surgimento de interligações entre as partículas com estrutura me-

lhor ordenada, associada também à transformação generalizada da

•mostra no sentido de atingir o estado de arranjo atômico perfei-

to, que no caso é a estrutura turbostratica, promove um encolhi-

mento volumétrico da amostra CDIDO um todo, de maneira a produzir

um aumento acentuado na densidade aparente da amostra.
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Figura 58 ~ Modalo esquemâtico da sstrutura da lignina tratada

1BB0°C, em escala macroscópica.

Figura 5*7 — Modelo •mquemático da estrutura da lignina tratada a

1700*C, em escala macroscópica.
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Figura 60 - Modelo esquemático da estrutura da lignina tratada a

2600DC, em escala macroscópica.
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3.2.2 - Nival Atônico

As trans-formaçttes, em escala menor que a discutida an-

teriormente, se processa em trfts eatAgios dlatlntoa.

I - TA a 1000°C - A estrutura molecular orgânica da

lignina sofre uma transformeç&o drástica no final deste estágio

do tratamento térmico, perdendo uma grande parte dos átomos e dos

grupos funcionais característicos deste polímero, conforme ilus-

trada esquematicamente pelas figuras 61 e 62. Esta transformação

cria na superfície e no interior dessa macromolécula poros submi-

croscópicos de dimensbes variadas, o que dá à amostra as caracte-

rísticas dos objetos fractais porosos. Estas transformações ocor-

rem simultaneamente com as em nível maior, já decritas de maneira

• formar regi&es predispostas a uma melhor ordenação atômica.

II - 1000 a 1700°C - A estrutura do arranjo atômico do

coque é gradativãmente melhor ordenada neste estágio, conforme

ilustrado esquematicamente pela figura 63, verificando-se o sur-

gimento do pico (002), característico da estrutura grafitica e

turbostrática. Este processo de transformação estrutural de car—

bono amorfo para carbono turbostrático se processa de maneira iso

lada condensando as regi&es predispostas formadas no estágio an-

terior. Isto tem como conseqüência a formaçüo de partículas iso-

ladas com maior índice de cristalinidade. A densidade real nSo

apresenta variaçòes relevantes neste estágio devido ao processo

de aumento nas dimenabes médias dos poros submicroscópicos, que
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Figura 61 - Modelo esquenático da estrutura da lignina precurso-

ra, em escala atômica.

Figura 62 - Modelo esquematico da estrutura da lignina tratadi

1000aC, em escala atúnica.
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"Oduxidos pela continuação do processo de volatilizaçAo dos Ato-

as * das moléculas pertencentes a matriz incipiente, sem a com-

msaçto devida à diminuição do número destes poros.

III - 1700 a 2600°C - Neste último estágio, além das

ransformaç&es estruturais mencionadas anteriormente, ocorre uma

iminuiçlro drástica do número de poros submi cr oscópi cos, com o

imulttneo aumento nas suas dimensões médias. Esta variação da

orosidade submicroscôpica, ilustrada esquematicamente pela figu-

a 64, é acompanhada da diminuição da dimensional idade fractal D,

|ue pode ser interpretada como sendo devida ao aniquilamento dos

toros menores pelo aumento nas dimensões dos empilhamentos turbos

:ráticos, e pelas coalescéncias ou interconexEfes dos poros decor—

entes da diminuição volumétrica promovida na matriz cristalina.

leste último estágio processa-se a volatilizaç&o de elementos de

impurezas inorgânicas permitindo obter coques de alta pureza qul-

nica.
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Figura 63 - Modelo esqueaatico da estrutura da lignina tratada

17BB-C, ew escala atôaica.

Figura 64 - Modal o mquMético da estrutura da llQnina tratada

26O0~C, «M escala atômica.
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IV - C O N C L U S Õ E S

A análise correlacionada dos resultados obtidos pos-

sibilitou propor um mecanismo da transformação da lignina para

o material carbonoso que ocorre em estágios distintos e em nivel

atômico e "macroscópico". Este modelo, descrito no capitulo an-

terior, indica as temperaturas dos tratamentos térmicos adequados

para m obtençfco de coques de diferentes características. A esco-

lha de uma dada temperatura será feita em funçKo das aplicaçbes

especificas do coque a ser obtido:

a> o tratamento térmico a ÍBBO^C é adequado para a

obtenção de um coque, cuja aplicação nSo exige alta pureza quí-

mica e baixa resistividade elétrica;

b) o tratamento térmico a 1600°C, aproximadamente,

produz um coque adequado para a fabricação de grafites sintéticos

com boas propriedades mecânicas, devido a ausência de materiais

voláteis e à alta porosidade tanto na escala atômica como na es-

cala macroscópica, o que acarreta o melhor entrelaçamento entre

o coque e outros materiais constituintes da mistura.

O o tratamento térmico a temperaturas superiores á

2000°C produz um coque apropriado para aplicações onde *.. alta pu-

reza qui/rica é erigida.
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V - B U B E 8 T 0 E B P A R A F U T U R O B

T R A B A L H D S

Além da influência da temperatura máxima sobre a estru-

tura e as propriedades físicas dos coques de lignina, eupbe-se

que existam outros parâmetros importantes e influentes no proces-

so de obtençKo destes materiais . Dentre eles, 05 que podem ser

sugeridos como assunto para os próximos estudos são: tempo de

permanência do coque a determinadas temperaturas máximas e intei—

mediárias, forma física da amostra de lignina a ser tratada e

controle do teor de cada elemento de impureza inorgânica exis-

tente na lignina.

Um trabalho, complementando os estudos realizados, será

a fabricação de grafites sintéticos a partir de coques obtidos a

diversas temperaturas, analisando a correlação existentes entre

as propriedades dos grafites e as características dos coques.

- 225 -



APÊNDICE Z

Produçfco • Apllcaçbes de Lignina

A lignina é produzida no Brasil como rejeito indus-

trial* tanto nas inúmeras indústrias de papel e celulose, assim

como na única indústria de produçfco de Álcool a partir da ma-

deira, a COALBRA Coque e Álcool da Madeira S/A.

Pela capacidade de produçfco do parque industrial brasi-

leiro, a lignina produzida como subproduto da indústria de celu-

lose é sem dúvida uma -fonte de matéria prima de grandes propoi—

çBes. Normalmente esta lignina, produzida na -Forma de lixivia

negra, é utilizada como material carburante nas caldeiras de re-

cuperaçfto de sais inorgânicos.

Apesar de serem poucas as plantas industriais de produ-

çfto de Álcool a partir da madeira, tanto a comunidade cientifica

como a industrial tem mostrado interesse neste processo, uma vez

que ele ê uma alternativa para a obtenção de combustíveis de uma

fonte renovAvel. Além disso, este processo permite obter lignina

como um subproduto, que devido As suas características químicas,

apresenta um çrmnde potencial de aplicações.

No Brasil a pesquisa deste processo vem sendo desenvol-

vida pela FundaçKo de Tecnologia Industrial do Instituto Na-

cional de Tecnologia, com uma planta piloto instalada em Lorena
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8P. Far* BB dar continuidade «o estudo deste processo, -formou-se

• indústria estatal, Coalbra B/A, construindo-se uma unidade in-

dustrial experimental em Uberlândia MG, com capacidade de pro-

dução de 10.200 toneladas por ano de Álcool etílico.

Apesar dos esforços em se desenvolver a tecnologia de

produçfco de Alcoei a partir da madeira, este processo tem-se mos-

trado economicamente deficitário, por causa dos preços sustenta-

dos pelo processo tradicional de obtenç&o de Álcool a partir de

cana-de-açúcar. Este resultado, previsível através da pesquisa

realizada pela FT1, pode ser invertido, tornando o processo ren-

tável se houver o aproveitamento adequado dos subprodutos do pro-

cesso. Deve-se considerar, também, os fatores sociais como a

fixação do homem no campo e o aproveitamento de reflorestametos

regionais.

Os principais subprodutos da hidrólise ácida da madei-

ra »%oi furfural, cal, levedo e lignina. Entre estes materiais

o de maior significado financeiro é sem dúvida a lignina, consi-

derando-se a quantidade produzida, que è em torno de 30% em peso

da madeira consumida.

A lignina é um material rico em anéis aromAticos, isto

indica o «eu grande potencial de aplicaçftD em diversas Areas.

A» principais aplicações da lignina obtida por diversos proces-

sos s&o a seguir consideradas.
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Muitos estudos tem sido realizados com o intuito de de-

senvolver uma tecnologia que possibilite a utilização da ligni-

na, principalmente a da produzida como subproduto da indústria de

celulose*"*1Z1. Como resultado desses estudos existem hoje varias

patentes requisitadas por essas industrias. Entretanto, os pro-

dutos obtidos silo, em geral, os mesmos obtidos pela indústria

petroquímica, cujos custos envolvidos na fabricação s&o,

muito aquém dos envolvidos no processamento dos rejeitos indus-

triais contendo a lignina. Como conseqüência existe um número

muito reduzido de plantas industriais e produtos obtidos a par-

tir da lignina sendo comercializados^'1-"1. Entretanto, existe

um grande interesse internacional em pesquisas sobre a apli-

cação da lignina, prevendo-se para um futuro não muito distante

a possibilidade de ocorrer uma escassez de petróleo, por ser

este um material fóssil na"o renovável, ocasião em que a lignina

poderá tornar-se uma das fontes de materiais orgânicos das mais

importantes, devido a sua composição química, sua facilidade na

renovaçfto e abundância na superfície terrestre.

Dos esforços conjuntos de instituiç&es de pesquisas e

das indústrias de papel e celulose tem-se tornado viável algumas

aplicaç&es em nível industrial da lignina contida na lixivia ne-

gra. Entretanto, considerando-se que este rejeito industrial

contém, além da lignina, produtos inorgânicos em concentrações

nfto despresiveis, torna-se interessante realizar estes estudos

utilizando-se a lignina proveniente do processo de obtenção do

álcool, isto é, a lignina tipo Kl«son.
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A «plicaçtlo d* lignina, proveniente da industriei de

álcool • partir de madeira, como matéria-prima para a fabricação

de grafite* sintéticos, após a sua devida coqueiíicaçtio, vem sen-

do estudada pelo Grupo de Grafite da Divisfco de Materiais do CIA,

• conforme os resultados obtidos3™*1==!, torna-se evidente a pos-

sibilidade de fabricaçfto de grafiteB sintéticos a partir do coque

de lignina.
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APÊNDICE II

Grafite Sintético

• í

Existem essencialmente dois processos distintos de ob-

tenção de grafite sintético. 0 primeiro, mais convencional, tem

como base conformar por processo de extrusMo ou compactação uma

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

no e tratá-la termicamente à temperatura aproximada du

3000-C**. 0 segundo consiste em se obter da deposição de car—

bono, produzido pela decomposição térmica de um gás orgânico, um

material carbonoso altamente orientado, que com posterior trata-

mento térmico se transforma em grafite com alto grau de crista-

linidade e alta pureza42.

Neste trabalho, será abordado somente o processo de

obtenção convencional do grafite sintético, no qual estão basea-

dos os trabalhos desenvolvidos pelo Grupo de Grafite do CTA.

0 inicio da fabricação de grafites sintéticos em escala

industrial, datado de 1897, foi realizado pela Carborundum Co.,

utilizando um processo que consistiu na extrusfco de uma mistura

homogeneizada de carv&o vegetal e piche de alcatr&o de hulha, com

subsequente carbonizaçfto (tratamento térmico * temperatura apro-

ximada de 1000°C) e grafitizaçãlo (tratamento térmico a 3000°C>.

Este processo de fabricação de grafite sintético é até hoje

conhecido como processo Acheson, mas a matéria-prima principal
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que vem sendo utilizada desde 191B é o coque de petróleo devido

principalmente a sua pureza e o baixo custo*-*.

0 crescimento da utilização do grafite é devido a ex-

pansão mundial das indústrias, onde cada vez mais a aplicação de

grafite torna-se presente, quando são necessárias as suas carac-

terísticas inerentes como a alta resistência mecânica a tempera-

turas elevadas, baixa densidade aparente, excelente estabilidade

dimensional, auto lubri-ficação a baixas e altas temperaturas, al-

ta condutividade térmica e elétrica, inércia química e de fácil e

precisa usinagem.

Atualmente, existe no mercado internacional o coque de

petróleo denominado de "needle coque", com qualidade especifica

para a fabricação de grafites sintéticos123. No Brasil o único

fabricante de CDque de petróleo é a Petrocoque 5/A, que devido às

restrições quanto às matérias-primas existentes no mercado nacio-

nal, fabrica somente coque tipo esponja, de qualidade inferior ao

exigido para a fabricação de grafite sintético.

0 trabalho desenvolvido pelo Grupo Grafite11*1, teve

como objetivo principal desenvolver tecnologia de fabricação de

grafite sintético a partir de matérias-primas nacionais. Com es-

te intuito, pesquisou-se a aplicabilidade de diversos tipos de

materiais comot coque de petróleo tipo esponja, coque de petróleo

tipo regular (lote especialmente preparado pela petrocoque para

a White Martins Nordeste), coque de babaçu, carvão vegetal e co-

que de lignina. Dentre estes materiais os que melhores resulta-
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1 dos apresentaram, em termos d» pureza química, foram os coques de

petróleo e o coque de lignina. Optou-se no entanto pelo coque de

lignina para se efetuar a pesquisa devido a perspectiva de sua

abundância, baixo custo e possibilidade de um controle da pure-

za química, através de variaçbes no seu processo de sua obtenção.

Os resultados da caracterização dos gra-fites sintéti-

cos obtidos foram comparativamente analisados com os valores foi—

necidos em catálogos pelos fabricantes. Isto permitiu concluir

que o material produzida com matérias-primas nacionais apresentam

propriedades compatíveis com DS grafites sintéticos comerciais.

A aplicação dos diferentes tipos de grafite sintéti-

co é indicada pelo fabricante, porém se for feita uma análise

comparativa entre os valores das propriedades desses produtos,

conclue-se que para um determinado tipo de grafite existem diver—

sas aplicaç&es possíveis e vice-versa. Assim sendo, para uma a-

valiaçfto «ais reallstica da aplicabilidade de um grafite sintéti-

tico torna-se necessário efetuar ensaios "in situ" ou por meio de

simuladores.

Foram realizados ensaios de aplicabilidade do grafites

sintéticos obtidos como tubeira de foguete, resistência para

fornos elétricos e placa separadora de uma célula a combustí-

vel. Os resultados destes ensaios mostraram que o grafite obti-

do a partir do coque de lignina apresenta um potencial de apllca-

çfto como tubeira de foguete e como resistência de fornos elétri-

cos. 0 obtido a partir de grafite natural apresenta baixa per-
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«eabilidade e baixa mictência elétrica o que permite a iua a-

pllcaç&o como placas separadoras de células a combustível, onde

• resistência mecânica do grafite nfiro é o fator determinante da

sua aplicabilidade.

A confirmação final da aplicação em nfvel industrial do

grafite sintético desenvolvidos no CTA, depende das otimizações

necessárias no processo de fabricação.

Este trabalho, ainda hoje em desenvolvimento pelo mesmo

grupo, deverá trazer avanço tecnológico tantD na área da fabrica-

çKo do coque de lignins como também na do grafite sintético a

partir de matérias primas nacionais. Tsto auxiliará o desenvol-

vimento do programa espacial brasileiro, em andamento no Inti-

tuto de Atividades Espaciais do CTA, na caracterização e de-

fini çko adequada do grafite sintético aplicável como tubeira,

permitindo, talvez, a nacionalização deste componente utilizado

na construção de foguetes.
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ANEXO 1

10 REM PROGRAMA CORRIG
20 REM PROGRAMA PARA CORRIGIR AS CURVASDE DIFRACAO DE RAIO-X

30 REM O ARQUIVO GERADO PDR ESTE PROGRAMA PODE SER USADO COM
PLOTADOR PARA OBTER GRÁFICOS
90 DIM IE(300) ,IB<300)fIAR<300>,H<300>,FEA(300> ,A(300) tG<300)

95 REM SN-NUMERO DA AMOSTRA» TT-TEMPERATURA DE TRATAMENTO TE
RMICOl TPAT- TEMPERATURA DO PATAMAR) TRES-TEMPO DE RESIDÊNCIA
NA TEMPERATURA DO PATAMAR.
100 INPUT "SN - "jSN
110 INPUT "TT - ";TT
120 INPUT "TPAT - ";TP
130 INPUT "TRÊS - ";TRES
140 PRINT "AP-ANGULO MÍNIMO EM GRAUS"s PRINT "AG=ANGULO MAXIM
O EM GRAUS"! PRINT "EL-INCREMENTO ANGULAR"
145 PRINT "NDEG-NUMERO DE DESCONTINUIDADES EXISTENTES ND DIAB
RAMA"

INPUT "AP • ";AP
INPUT "AG • ";AG
INFUT "EL • "jEL
INPUT "NDEG - ";NDEG
PRINT "TETA(I)«ANGULO ONDE OCORRE A I-EZIMA DE5C0NTINUIDA
PRINT "AK(I)-FATOR DE CORREÇÃO PARA A I-EZIMA DESCONTINUI

150
160
170
1B0
190
DE"i
DADE"
200 FOR I - 1 TO NDEG

PRINT "TETA<"jI|")
PRINT

210
220
225
230

« ?"» INPUT TETAU)
?"i INPUT AK(I)

NEXT I
PRINT "FACA A OPCAO"! PRINT "MODE - If SISTEMA DE MEDIDA

COM MONOCROMADOR"! PRINT "MODE - 2; SISTEMA DE MEDIDA SEM MONO
CROMADDR"! PRINT t INPUT "MODE - "jMODE
240 PRINT "CLA « COEFICIENTE LINEAR DE ABSORÇÃO DA SUA AMOSTR
A"I INPUT "CLA - "|CLA
250 PRINT "LAMB - COMPRIMENTO DO RAIO-X": INPUT "LAMB - "|LAM
B
260 IF MODE - 2 THEN GOTO 280
270 PRINT "AM - ANGULO DE REFLEXÃO DO MONOCROMADOR"! INPUT "A
M - "|AM
280 PRINT "FACA OPCAD"i PRINT "NIAR-1)ESPALHAMENTO DE AR PROD
UZIDO PELO TUBO DE COBRE"! PRINT "NIAR-2| SEM ESPALHAMENTO DE
AR"! PRINT "NIAR-3|ESPALHAMENTO DE AR PRODUZIDO PELO TUBO DE M
OLIBDENIO"
290 INPUT "NIAR • "fNIAR
320 IF NIAR - 2 THEN GOTO 370
330 IF NIAR - 1 GOTO 360
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340 60SUB 3000
350 GOTO 370
360 BOSUB 1000
370 PRINT "NV - NUMERO DE VEZES QUE A FENDA FOI TROCADA DURAN
TE A MEDIÇÃO"
375 INPUT "NV -"|NV
3B0 PRINT "DV(I> » DIVERGÊNCIA DO FEIXE DE RAIO-X INCIDENTE A
POS I-EZIMA TROCA DA FENDA"
3B2 PRINT "ADV(I) - O ANGULO ONDE FOI MUDADA A FENDA"
365 FOR I • 1 TO NDIVi PRINT " D V C J I J " ) - "s INPUT DV(I)t PRINT
"ADV("|I|") - "i INPUT ADV(I)i NEXT I
390 NPTS - (AB - AP) / EL + 1
395 PRINT "FACA OPCAO"
396 PRINT "EE « 1) A ENTRADA DE DADOS EXPERIMENTAIS DEVE SER
FEITA POR MEIO DE COMANDO DATA NO PROBRAMA"
397 PRINT "EE - 2; A ENTRADA DE DADOS EXPERIMENTAIS DEVE SER
FEITA POR MEIO DE ARQUIVO EM DISCO"
39B INPUT "EE - ";EE
400 IF EE - 2 THEN BOTO 420
405 FOR I - 1 TO NPTS» READ IEU)sIB(I) - IE(I)s NEXT
410 BOTO 430
420 INPUT "NOME DO ARQ. DADOS EXP.";E*
422 D* « ""
423 PRINT D*»"OPEN";E*
424 PRINT D»j"READ";E*
425 FOR I « I TO NPTSr INPUT IE(I)sIB(I) « IE(I): NEXT I
426 PRINT D*;"CLOSE";E$
430 FOR J - 1 TO NDEB:JK » (TETA(J) - AP) / EL
440 FOR I - 1 TO JK:IB(I) = IB(I) * AK<J)
445 NEXT If NEXT J
450 IF NIAR - 2 THEN GOTO 490
455 PRINT "FIAR « FATOR DE CORREÇÃO DA INTENSIDADE DE ESPALHA
MENTO DO AR"s INPUT "FIAR «= "jFIAR
460 FOR I - 1 TO NPTS
465 IAR(I) - IAR(I) # FIAR
470 IB(I) - IB(I) - IAR(I)
460 NEXT
490 PI - 3.141592sAN - AP - EL
495 Dl - (TETA(NDEG) - AP) / EL
500 FOR I » 1 TO NPTS
510 IE(I) - AN + EL:RA - IE(I) • PI / 3605RB m 2 # RA:S - 2 #
8IN (RA) / LAMBiH(I) - 2 # PI • S
530 FOR J - 1 TO NV
540 IF IE(I) - < ADV(J> THEN BOTO 570
550 NEXT J
570 DAR - DV(J)
575 REM CALCULO DO FATOR DE ABSORÇÃO
560 AA » 2 • DAR * CLA / SIN (RB):CA - 1 - (1 - EXP ( - AA))
/ AA

565 REM CALCULO DD FATOR DE POLARIZAÇÃO
590 IF MODE - 2 THEN GOTO 610
600 AM • AM # PI / 1601NUM - 1 + COS (AM) " 2»DEN * ( COS (AM
) * 2) # ( COS (RB) *• 2) + 1
605 GOTO 620
610 NUM - llDEN - <1 + COS (RB) A 2) / 2
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620 CP * NUM / DENiFC - CP / CA
630 IAR(I) - FC » IB(T>iAN - IElI)
640 NEXT
643 PRINT "QUER CORRIGIR POR ESPALHAMENTO ATÔMICO? SIM-0| NA
O-l"i INPUT OEA
644 DJ - Dl - ltFK - IAR(DJ) / IAR(DI)
645 FOR I - Dl TO NPTStIARU) - IAR(I) « FKt NEXT
647 IF OEA - B THEN GOTO 5000
650 REM SAI DA DE DADOS
660 PRINT "BAIDA DE DADOS"t PRINT "FACA OPCAO"» PRINT c PRINT
"OPC - 1|SO NA TELA": PRINT " 2; NA TELA E DISCO": PRINT
" 3|NA TELA E IMPRESSORA": PRINT " 4;NA TELA IMPRESS
ORA E DISCO"
670 INPUT OPCAO
679 INPUT "OPC - "jOPC
660 IF OPCAO - 1 THEN GOTO 790
690 IF OPCAO - 2 THEN GOTO 710
700 IF OPCAO - 3 THEN GOTO 7B0
710 PRINT "SN- ",SN
720 INPUT "NOME ARO";S*
725 D* • ""
730 PRINT D*|"OPEN";S*
736 PRINT D*;"WRITE";S*
740 FOR I - 1 TO NPTS
755 PRINT IAR(I)
'60 NEXT
770 PRINT D*;"CLOSE";S*
772 IF OPCAO « 2 GOTO 790
780 PR* 1: PRINT CHR* <9);"B0N"
790 PRINT "SN-"|SN;", TT-"fTM;", TPO RES=";TPOj", TPAT=";TPO;
", TEMP PAT-"»TP
795 PRINT "INTENSIDADE MAXIMA";YMAX: PRINT "INTERVALO DE ESCA
LA EM Y "jDYt PRINT "H MAXIMO "jXMAX: PRINT "INTERVALO DE ESCA
LA EM X ";DX
800 PRINT "ANG 2TETA" , "H<I> 'V'lCORd ) "
810 FOR I • 1 TO NPTS: PRINT XE<Z) ,H(I) vIAR(X)i NEXT
815 PR# 0
820 GOTO 7420
1000 REM SUBROTINA PARA ESPALHAMENTO DE AR COM CU
1010 INPUT "ARQ IAR<I)/CU";S*
1020 D* • ""
1030 GOSUB 7000
1050 RETURN
3000 REM SUBROTINA PARA ESPALHAMENTO DE AR COM MO
3010 INPUT "ARQ IAR<I)/MO"|S*
3020 D* - ""
3030 GOSUB 7000
3040 RETURN
5000 PRINT "COMEÇA A CRRECAO POR FE A"
5010 REM AQUISIÇÃO DE FATOR DE ESPALHAMENTO ATÔMICO
5020 INPUT "ARQ. FATOR DE ESPALHAMENTD AOTMICO COERENTE (MO O
U CU)"|S*
3030 D* • ""
5040 PRINT D*|"OPEN"|S*

- 236 -



5050 PRINT D*I-READ"iS*
5060 FOR I - 1 TO NPTS
5070 IN* 6
5080 INPUT FEAU)
5090 NEXT I
5100 PRINT D*|"CLOSE"|B*
5105 FOR I - 1 TO NPTBlA(I) - 2 • FEA(I)i NEXT I
5107 REM AQUISIÇÃO DE ESP INTO DE 2 C
510B INPUT "ESCREVAi FI DE ESP INCOERENTE "|A*
3111 Dl - »•
5111 PRINT D*|"OPEN"|A*
5112 PRINT M | "READ"| A#
5113 FOR I - 1 TO NPTS
5114 IN» 6
5115 INPUT IBCI)
5116 NEXT I
5117 PRINT D*|"CLOSE"|A*
5190 IP - 171i16 - NPTS
5200 FOR K - IP TO IB STEP 1
5205 FEA<K) - IB(K) + A(K>
5210 DIAR - FEA(K> / IAR(K>
5220 60MA - SOMA + DIAR
5230 NEXT K
5240 N - IB - IP + lsMED - SOMA / N
5250 PRINT "DESEJA OBTER DIFRACAO EM ESCALA ABSOLUTA OU A FUN
CAO DE INTERFERÊNCIA?"i PRINT "ESCALA ABSOLUTA«0"i PRINT "FUNC
AO DE INTERFERÊNCIA - 1"
5255 INPUT ESCALAr IF ESCALA - 1 THEN 60T0 5300
5260 FOR I - 1 TO NPTS
5270 IARCI) - IARU> * MED
5280 NEXT I
5290 GOTO 7061
5300 FOR I - 1 TO NPTS
5310 IAR(I) - (IAR(I> * MED - IB(I>) / A(I)
5315 NEXT I
5320 BOTO 650
7000 REM SUB PARA AQUISIÇÃO DE DADOS DE ESPALHAMENTO DE AR -
DO DISCO
7010 PRINT D*|"OPEN";Q*
7020 PRINT D*;"READ")Q*
7030 FOR I - 1 TO NPTS
7040 INPUT IAR(I): NEXT
7050 PRINT D*|"CLOSE"|Q*
7060 RETURN
7420 END

5 REM PROBRAMA PARA PLOTAR BRAFICOS DE DIFRACAO DE RAIO-X EM
FUNCAO DE H
10 DIM H(300),AY(300),BY (300),CY(300)
15 INPUT "NUMERO DA AMOSTRA"»SN
120 INPUT "QUANTOS GRÁFICOS QUER PLOTAR? (NUM MAX-3) "(QUANT
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130 INPUT "ANGULO MÍNIMO DO ARQUIVO - ";AEH INPUT "ANGULO MIN
IMO PARA O PLOT - "|NI
133 INPUT "ANGULO MAXIMO- "jAG
136 INPUT "DELTA- "|EL
140 INPUT "QUAL E D COMPRIMENTO DE ONDA DO RAIO-X?"»LAM&
150 PRINT "QUAL E A AMPLIAÇÃO DESEJADA?"
160 INPUT "AMPLIAÇÃO - "|AP
170 NPT8 - (AG - AB) / EL • 1
200 AN • AB - ELlPI - 3.141592
210 FOR I - 1 TO NPT8
220 AN - AN + ELiRA - AN * PI / 360iHU> - 4 # PI * BIN (RA) /
LAMB
230 NEXT
300 INPUT "NOME DO ARQ 1 - "|A*
320 D* • ""
340 PRINT D*|"OPEN"|A*
350 PRINT D*|"READ"|A*
370 FOR I - 1 TO NPTS
360 INPUT AY(I)
390 NEXT
400 PRINT D*t"CLOSE";A*
420 XMAX - H(NPTS)lDX - XMAX / 5
430 PRINT XMAX
440 YMAX - AY<1)
445 FOR I - 2 TO NPTS STEP 1
450 IF YMAX > AY(I) GOTO 480
460 YMAX - AY(I)
480 NEXT
600 IF QUANT - 1 GOTO 7(960
700 INPUT "NOME DO ARQ 2 - ";B$
720 D* « ""
740 PRINT D*i"OPEN"|B*
760 PRINT D*|"READ";B*
790 FOR I • 1 TO NPTS: INPUT BY<I>« NEXT
B20 PRINT D»;"CLOSE",B*
825 YBMAX - BY(1>
830 FOR I - 2 TO NPTS STEP 1
835 IF YBMAX > BY<I) GOTO 850
B40 YBMAX - BYU)
850 NEXT
860 IF YBMAX < YMAX GOTO 880
870 YMAX - YBMAX
880 IF QUANT - 2 GOTO 7040
900 INPUT "NOME DO ARQ 3 - ";C*
920 D * - '•••
940 PRINT D*|"OPEN"|C*
960 PRINT D*|"READ"|C$
1050 FOR I - 1 TO NPTS: INPUT CYU)
1100 NEXT
1150 PRINT D*|"CLOSE"jC*
1180 YCMAX - CY<1>
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1200 FOR I » 2 TO NPTS STEP 1
1205 IF YMAX > CYC1) BDTO 1240
1210 YCMAX • CY<1>
1240 NEXT
1260 IF YMAX > YCMAX BOTO 7040
12B0 YMAX - YCMAX
7040 L - 0
7060 INPUT "QUER iíETIRAR O YMIN DA FIBURA? SIM=0, NAO=l ";BB
t IF BG - 0 BOTO 9410
70B0 INPUT "MARGEM ESQUERDA «"|ME
7081 INPUT "MARBEM DIREITA » "|MD
70B2 INPUT "MARBEM SUPERIOR » ";MS
70B3 INPUT "MARBEM INFEIROR - "jMI
7103 PR# 1
7104 PRINT "NUMERO DA AMOSTRA - ";SN
7105 PRINT "YMAX - "|YMAXt PRINT "DY = "jDY: PRINT "XMAX - ";
XMAXi PRINT "DX - ";DX
7106 PRINT "YMAX SEM BB • "jSY: PRINT : PRINT t PRINT
7107 PR# 0
7121 PRINT "YMAX REAL- ";YMAXi PRINT : PRINT "YMAX SEM BS= ";
8Y
7122 PRINT "ESCREVA OVALOR DESEJADO": PRINT "PARA YMAX OU": PRINT
I PRINT "OPCAO 0-YMAX REAL"i PRINT "OPCAO l-YMAX SEM B6"í INPUT
"YMAX » "|QU
7124 IF QU < > 0 BOTO 7129
7125 INPUT "XMAX«= ";XMAX: INPUT "XMIN «"jLX
7126 INPUT "NUMERO DE DIVISÕES NA ORDEBNADA Y « "|OYi INPUT "
NUMERO DE DIVISÕES NA ORDENA X » "|OX
7127 HQR2 i HCOLOR» 3i HPLOT MEfMS TO ME,MI TO MD,MI TO MD,MS
TO ME,MS

7128 BOTO 7134
7129 IF QU < > 1 BOTO 7131
7130 YMAX - BYs BOTO 7125
7131 YMAX • QUi GOTO 7125
7134 YY - (MI - MS + 1) / OY
7135 YP - OY - liYO = 0:YB - ME + 2
7140 FOR C - 1 TO YP:YQ - YQ «• YY« HPLOT ME,YQ TD YB,YQi NEXT

7150 XX - (MD - ME + 1) / OX:XQ - MEsXP - MI - liXB - MI + lsO
X - OX - 1
7160 FOR I - 1 TO OXiXQ - XQ + XXí HPLOT XQ,XP TO XQ,XBi NEXT

7390 KY - AP # (MI - MS) / YMAXiKX * (MD - ME) / (XMAX - LX)
7395 L - 0
7396 NI - (NI - AB) / EL
7400 FOR I " N I TO NPTS
7405 IF AY(I) < 0 THEN BOTO 7412
7407 Y% - MI - AY(I) * KY
7408 IF YV. > 0 BOTO 7413
7409 Y'/. « MSs BOTO 7413
7412 Y'/. - MI
7413 X'/. - (H(l) - LX) # KX
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- BY<I)

CY(I)t NEXT i GOTO 7400
BY(I)i NEXT I 60TO 7400

7415 HPLOT X%,Y7.
7417 NEXT
7420 IF QUANT - 1 GOTO 9000
7425 L - L + 1
7430 IF QUANT < > 2 GDTD 7460
7440 IF L • 2 GOTO 9000
7450 FOR I - 1 TO NPTSsAY(I)
7453 NEXT
7455 GOTO 7400
7460 IF L - 3 GOTO 9000
74B0 IF L < > 2 GOTO 7520
7500 FOR I - 1 TO NPTSiAY(I)
7520 FOR I - 1 TO NPTS:AY(I)
9000 PR# 1
9300 PRINT CHR* (9)|"G2DR"
9400 END
9410 LY - AY(NI)tNI - NI + 1
9420 FOR I - NI TO NPTS: IF LY < AY(I) GOTO 9440
9430 LY - AYU>
9440 NEXT
9450 FOR I " NI TO NPTS»AY<I> • AYII) - LY
9455 NEXT
9460 GY - AY<NI)iNI • NI + 1
9470 FOR I - NI TO NPTSi IF BY > AYU) BOTO 9490
9490 GY - AY<I>
9490 NEXT
9500 NI - NI - 1
9510 GOTO 7060
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