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RESUMO 

Nosta tese é apresentado um modelo mtc oscóptco (modelo 

granular) para materiais carbonosos sólidos tratados termica-

mente. Inicialmente uma estrutura granular é definida na matriz 

carbonosa, composta por mlcrocrlstalltes turbostrátlcos tipo 

grafite, 1igaçOes-cruzadas e mlcroporos. 

Depot8, é desenvolvida uma expressão geral para calcular 

a fraçSo de volume X da fase condutora da estrutura granular em 

função de parâmetros estruturais obtidos por difração de ralos-

X e espalhamento de raios-X a baixo ângulo. 

Então, o modelo granular em conjunto com a teoria de 

percolação são utilizados para explicar o comportamento da re

el atividade elétrica com a temperatura de tratamento térmico 

(TTT), onde X é o parâmetro fundamental. 

Ma seqüência, é feito um estudo com ressonância de spin 

eletrônico (RSE) abrangendo as reglSes de baixas e altas TTT, 

lnclulndo-se a regi3o de transição (700-1300°C). A elucidado 

da natureza dos centros de spin dessa região e a ligação com as 

reglSes de baixas e altas TTT é cuidadosamente pesquisada. 

Após isto, é desenvolvida uma expressão para o modulo de 

elasticidade, baseada na estrutura microscópica granular do ma

terial com a participação fundamental das 1igaçCes-cruzadas, 

objetlvando-se explicar o comportamento do módulo com a TTT. 
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Também, o modelo granular com a expressão de X, a teoria 

de percolaçSo-res1stlvldade, o estudo do RSE, e a expressão do 

módulo de elasticidade s3o aplicados ao endocarpo de babaçu 

tratado termteamente até 2200°C, quo pode ser classificado co

mo um material carbonoso nSo-grafítleo típico, sendo apropriado 

para pesquisar a validade do modelo e express8e3 propostas. t 

observado que as expressSes teóricas conseguem descrever bem os 

respectivos comportamentos experimentais. 

Finalmente, as medidas de parâmetros físicos e químicos 

do endocarpo de babaçu tratado termlcamente até 2200°C s3o 

também apresentadas. Como muitos desses parâmetros nío estavam 

disponíveis até a presente data, estes resultados contribuem 

para uma melhor caracterização do material. 
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ABSTRACT 

In this thesis a microscopic model (granular model) Is 

presented to study heat treated carbons . Initially, a granular 

stucture Is defined In the carbon matrix, composed of 

turbostratlc graphlte-1Ike mlcrocrystal1ltos, cross-1 Inklnga 

and micropores. 

Next, a general expression is developed In order to 

calculate the volume fraction X of the conducting phase of the 

granular structure as a funtlon of structural parameters 

obtained from X-ray diffraction and small angle X-ray 

scattering. 

Then, the granular model and the percolation theory are 

used to explain the electrical resistivity behaviour with the 

heat treatment temperature (HTT), where X Is the fundamental 

parameter. 

Next, an electron spin resonance (ESR) study of the low 

and high HTT ranges Is presented. Including the transition 

range <700-1300°C). the elucidation of the spin center nature 

In this range and the linking with the two adjacent ranges has 

been c arefu11y pursued. 

After this, an expression to calculate the elastic 

modulus (Young's modulus), based on the microscopic granular 

model with the fundamental participation of the cross-Unkings, 

xv 



ts developed to account for the behavior <f the modulus with 

the HTT. 

Moreover, the granular model ulth the -*xpr: scion of X, 

the percolation-resistivity theory, the ESR study, and the 

expression of the elastic modulus are applied to he babassu 

endocarp carbon heat treated up to 2~v'0°C. This material can 

be classified as a tlplcal non-graph I t.ic carbon, bei.iq useful 

to search the validity of the moòcl and the proposed 

expressions. It Is observed that the ttiCPcetlcal expressions 

describe with reasonable accuracy the res'^c--tve experimental 

behaviours. 

Finally, the measurements of f/.tysienl and chemical 

parameters of the babassu endocarp treated up to 2200°C are 

also Included in this thesis. Since most of these parameters 

are not available up to date, these results contribute to a 

better caracterizatIon of the material. 
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1.1 - Preâmbulo 

Na Terra o elemento carbono corresponde a apenas 0,04 

porcento da massa total, sendo que uma pequena porç3o do mesmo, 

cerca de uma parte em cinco mil, ocorre na forma capaz de rea

gir com oxigênio (carbono "dinâmico"). 0 conteúdo deste carbono 

"dinâmico" na massa total de nosso globo é consequentemente de 

uma parte em doze mtlhSes [11. 

Entretanto o carbono é considerado um dos elementos sais 

Importantes, nSo apenas por ser Indispensável para a vida, mas 

também por ser a principal fonte de energia, h maior parte dele 

ocorre na forma de combustíveis fósseis, que no curso de ml-

IhOes de anos foram produzidos como acumulação de energia so

lar. Este grupo de combustíveis Inclui: turfa, llgnlto e carvSo 

(mineral), formados a partir de plantas terrestres de eras re

motas; tendo-se ainda: petróleo e gás natural. Outra parte Im

portante do elemento carbono ocorre na biosfera terre&tre na 

forma de plantas vivas (vegetais), sendo estes denominados de 

materiais carbonosos d* blomassa, como pode ser assim classifi

cado o endocarpo de babaçu, pela sua origem vegetal. 

Os materiais carbonosos de blomassa após serem submeti

dos a tratamentos térmicos sofrem transformaçSes es suas estru

turas, de forma que passam a apresentar semelhanças com os car-

v8es minerais, sendo chamados de carvCes vegetais. 

Na próxima seção é feita uma resenha sobre os modelos 

estruturais e propriedades físicas dos materiais carbonosos só-
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lidos, onde se Incluem os carvões minerais e vegetais, detendo-

se principalmente nas áreas de Interesse deste trabalho. Em se

guida, na seçlo 1.3, s3o apresentados os objetivos do trabalho 

e sua organização. 
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1.2 - Rodeios estruturais • propriedades físicas d* materiais 

c arbonosos só i1dos 

Os materiais carbonosos como os carvões minerals e vege

tais podem ser definidos como sólidos porosos qulmicamente e 

fisicamente heterogêneos, consistindo de uma parte orgânica, 

formada principalmente de carbono, oxigênio e hidrogênio; e de 

uma parte mineral em quantidade bem menor, que coexiste com a 

primeira. 

As técnicas físicas têm sido amplamente utilizadas no 

e3tudo de caracterização da estrutura dos materiais carbonosos 

sólidos tl-43. Muitos avanços foram conseguidos, embora perma

neçam várias questões a serem elucidadas C43. A seguir é apre

sentada usa resenha com os modelos estruturais e com as pro

priedades físicas destes materiais mais relevantes a este v^a-

balho. 

1.2.1 - Hods1os estruturais 

1.2.1.1. - Estrutura Turbostrátlcs - Tsorls ám (fwrsn 

A estrutura turbostrátlca é de importância básica para 

o conhecimento do material carbonoso. Sua obtençSo deu-se a 

partir de experimentos de dlfraçSo de ralos-X realizados nas 

décadas de 1930 e 40, quando observou-se que os carvSes e ou-
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tros materials carbonosos apresentavam espectros com linhas 

largas centradas em posições angulares próximas* às correspon

dentes ao grafite, sendo verificadas reflexões tridimensionais 

do tipo (001), onde 1 é par, e bidimensionais <hk), nSo sendo 

observadas reflexões tridimensionais (hkl) com os três Indices 

diferentes de zero. Em 1941 Uarren apresentou uma análise teó

rica C53 considerando ó material carbonoso composto por planos 

do tipo grafite numa estrutura de casadas randomteas. Ele obte

ve equações para a forma e a Intensidade das linhas (hk), po

dendo- se entSo determinar a dimensão média L_ dos planos do ti

po grafite es termos da largura B ( n k ) da reflexSo bidimensional 

(hk) 

La = 1,84 X / CB(nk) cos 03 (1.1) 

onde X. é o comprimento de onda da radiação e © o Angulo de 

Bragg. 

Algum tempo depois do desenvolvimento da teoria de dl-

fraçSo por redes de camadas randomteas, Blscoe e Uarren C63 

mostraram experimentalmente que os planos sucessivos do tipo 

grafite esttto dispostos aproximadamente paralelos e equldistan

tes, porém sem estarem mutuamente orientados coso no grafite, 

sendo o espaçamento lnterplanar médio um pouco maior do que 

este ultimo. Blscoe e Uarren sugeriram o termo "turbo*trético" 

para esta classe mesomórfica de sólido, sendo este termo aceito 

de forma geral. Estas partículas, que existem no material car

bonoso, sSo enttío denominadas de mlcrocrlstalites turbostratl-
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cos (do tipo grafite). Ha Figura 1.1 é comparado um cristal de 

grafite COB um destes microcr1staiItes. 

Para a caracterização completa dos mlcrocrlBtalltes fal

ta a determinação da espessura L_ na direção perpendicular aos 

planos (dlreçSo do eixo c) e o espaçamento Interplanar médio 

d«QQ2)> * primeira pode ser determinada pela largura B(QQJ) das 

reflexOes tridimensionais (001) através da equaçSo usual de 

Scherrer 

Lc = 0,89 X» / CB ( 0 0 1 ) cos 63 (1.2) 

e o segundo pela lei de Bragg 

d(002) = x / c 2 B9n ®(002)3 (1.3) 

onde ©(002) ° a posição angular correspondente ao máximo da Ti

nha (002) . 

As dimensões La e Lc, determinadas pelas expressBes aci

ma, variam de valores próximos de usa dezena, a valores maiores 

que uma centena de angstroms, dependendo do estado natural e da 

temperatura de tratamento térmico (TFT) do materlbl carbonoso, 

observando-se contudo que La localiza-se usualmente no Interva

lo CLC,2LC3 C73. 0 espaçamento Interplanar d(002) também depen

de do tipo de material carbonoso, sendo -que observam-se varia

ções neste parâmetro de rede na faixa entre 4,0 A • próximo do 

correspondente ao grafite (d<002)graf,°3'354 &*' 



Canverso) 

Figura 1.1 - Diagrama esqueaátlco comparativo C71 entre: 

(a) Rede tridimensional do grafite 

(b) Estrutura turbostrátlca 



(a) 
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1.2.1.2 - Rodeio do Htrach 

Em base às suae InvestlgaçScc sobre carvOeo minerals na

turals de vários "ranks'* (teores de carbono) C83, Hirsch apre

sentou um modelo par? a matriz carbonosa, como mostrado na Fi

gura 1.2, onde distingue três tipos de estruturas: 

1± "Estrutura aberta" (Figura 1.2 a), característica de carvQes 

de baixo "rank" correspondentes a teores de carbono até 

85%. As camadas do tipo grafite tem localização aleatória e 

sSo conectadas por 1IgaçSes-cruzadas, formando um sistema 

altamente poroso. 

2s "Estrutura líquida" (Figura 1.2 b), típica de carvSes betu

mlnosos correspondentes a cerca de 85 a 91% em carbono. As 

camadas mostram alguma orientação e a poros Idade e as 1Iga-

çSos ocorrem em menor quantidade que no caso anterior. 

3* "Estrutura antracftlca" (Figura 1.2 c), característica de 

carvSes de alto "rank" correspondentes a teores de carbono 

acima de 91% . As estruturas de ligação praticamente estio 

ausentes o o grau de orientação dos planos é bem maior. 

Embora muitos aspectos do modelo de Hlrsch permaneçam 

válidos, existem algumas fal as, como por exemplo a suposição 

de que nos carvSes betumlnosos o número de 1 IgaçKes-cruzadao é 

pequeno, quando na verdade estes carvSes vôm sendo recontemonte 

destacados como um exemplo típico de rede pollmérica macromole-

cular com alto grau de 1IgaçSes-cruzadas 19,10]. 
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(anvorso) 

Figura 1.2 - Modelo de Hlrsch C83 

(a) Estrutura aberta ("open otructutre") 

(b) Estrutura líquida ("liquid structure") 

(c) Estrutura antracítlca ("antracltic structure") 
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1.2.1.3 - Rodeio do Franklin 

De acordo com van Krevelen til, o mais Importante - e 

ainda clássico - estudo de mudanças estruturais dos materiais 

carbonoso8 com o tratamento térmico foi feito por Rosailnd 

Franklin tin. 

Franklin mostrou que a evolução da estrutura dos mate

rials carbonosos com o tratamento depende em grande escala da 

natureza do material Inicial. Ela Identificou duas classes de 

materiais com naturezas distintas e bem definidas. A primeira 

dei as corresponde àqueles que tratados terraÍcamente à tempera

turas entre 1700 e 3000°C formam materiais carbonosos grafítl-

cos, ou seja, além das linhas usuais da estrutura turbostréti

ca, é observado o desenvolvimento de linhas difusas (hkl) 

(í*0), Indicando que a estrutura tridimensional do grafite es

tá parcialmente desenvolvida; eles s3o entSo chamados de grtfl-

tlzávels. Já a segunda classe corresponde àqueles que mesmo 

tratados até 3000*C n3o mostram nenhum sinal de desenvolvimen

to homogêneo de estrutura grafítlca tridimensional; sendo assim 

chamados de nlo-grsf itlzévels. 

As diferenças nas duas estruturas s3o aparentes a partir 

dos primeiros estágios do processo de carbonIzaçSo, e podem ser 

atribuídas principalmente à formação, nos materiais na"o-grafl-

tlzávets (figura 1.3 a.), de um forte sistema de ligaçCes-cru-

zadas, que imobiliza a estrutura e une os mlcrocrlstalItes numa 

massa rígida. Os materiais carbonosos resultantes s£o duros, 
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•ostras usa grande porosIdade e apresentas os slcrocrlstalItes 

orientados randomicamente. 0 diâmetro dos planos do tipo grafi

te nSo cresces ales de 70 ft e o número de planos por slcrocrls

tal lte nfio excede 13 unidades, h n3o-grafltlzab11 Idade resulta 
m 

de seu slstesa Inerente de llgaçQes-cruzadas e orientado ran-

doslca dos slcrocrlstalltes. 

Nos'materlals carbonosos grafltlzávels (Figura 1.3 b.), 

as ligações cruzadas suo sulto sais fracas, a estrutura é sultò 

sals cospacta e os slcrocrlstalltes vizinhos apresentas usa 

grande tendência de Mlnhaaento es orlentaçtto aproxlsadasente 

paralela. O processo de grafltlzaçSo coneça es torno de 1700*C 

e ausenta rapidamente cos a temperatura. 

Os antracltos (Figura 1.3 c.) formas na verdade usa ter

ceira classe intermediária. Eles apresentam um forte slstesa ds 

1lgaçSes-cruzadas semelhante aos materiais n5o-grafltlzávels, 

mas diferindo na grande orientação preferencial dos slcrocrls

tal Ites. Os antracltos tratados termlcamente a temperaturas en

tre 1000 e 2000°C cosportaa-se coso n3o-grafltlzávels. Entre

tanto, aclsa de 2500°C os antracltos cosportas-se coso quais

quer outros sater1 ais carbonosos grafltlzávels. Isto ocorre de

vido a quebra das llgaçOes-cruzadas e a orientação preferencial 

dos slcrocrlstalltes, que resulta nus rápido crescisento cris

talino, ocorrendo entSo a foraaçSo de materiais carbonosos al

tamente grafíticos. 
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<anverso) 

Figura 1.3 - Modelo de Franklin till 

a) Haterlal carbonoso n3o-grafItizável ("non-gra-

phltlzing carbon") 

b) Haterlal carbonoso grafltlzável ("graphitlzing 

carbon") 

c)' Antracito da teaperatura da carbonlzaçSo »ode-

rada ("low-temperatura antraclta char") 
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1.2.2 - Eatruturm porosa - Teoria de Gulnler 

Como foi explicitado anteriormente, os materiais carbo-

nosos, como os carvões vegetais e minerais, são sólidos poro

sos. Segundo a classificação de Dubinin C123, os poros podem 

ser separados em três categorias em termos de seus diâmetros 

(D): mlcroporos (D < 20 &) ; aesoporos (20 < D < 200 fi) e macro-

poros (D > 200 6). Para se estudar a porosidade podem ner em

pregadas várias técnicas físicas [1-43, destacando-se entre 

elas o espalhamento de ralos-X a baixo angulo. 

Gulnler desenvolveu uma teoria geral (131, que permite 

estudar-se a poros idade do material carbonoso. Segundo esta 

teoria, a intensidade espalhada de ralos-X para ângulos sufi

cientemente pequenos (<2°), devido a um sistema monodlsperslvo 

de partículas numa matriz homogênea, pode ser escrita como: 

1(h) = N.<ap>2.V2.exp(-h2Rg2/3) (1.4) 

onde h = 4ir.sen©/\, sendo 2© o ângulo de espalhamento e X 

o comprimento de onda da radiação. Para um sistema poroso N é o 

numero de poros por unidade de volume; ap é a densidade ele

trônica da matriz; V é o volume médio dos poros e R é o raio 

de giro médio dos poros. 

Utilizando-se a expressão (1.4), o valor de R pode ser 

determinado experimentalmente através da inclinação da região 

linear do gráfico de Gulnler (logl vs h 2 ) . 
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Em termos gerais o volume médio V dos poros é proporcio

nal a RQ 3. sendo que se Tor assumido um modelo simples de po

ros esféricos obtem-se: 

V = <4n/3) (5/3)3/* R * (1.5) 

Utilizando-se outra vez a expressão (1.4), pode-se tam

bém, através do valor da Intensidade 1(0), obtida por extrapo

lação da região linear do gráfico de Gulnler para h=0 , estimar 

a variação do número de mlcroporos por unidade de volume, que 

com a substituição ao valor de V (equação (1.5)), fica dado 

por: 

H « 1(0)/Rg* (1.6) 

Uma grande vantagem de utilização da técnica de espalha-

mento de ralos-X a baixo ângulo é a Inexistência do problema de 

acessibilidade de poros, que existe com outras técnicas. 
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1.2.3 - Propriedade» eletrônicas 

1.2.3.1 - Resist Wtdsde elétrica 

A res1 stWIdade à temperatura ambiente de muitos mate

riais carbonosos sólidos [14-17] apresenta um comportamento ge

ral em função da temperatura tratamento térmico ITTT), que é 

caracterizado por um decréscimo exponenclal até temperaturas de 

10O0°C. A partir dal atinge um patamar onde fica praticamente 

constante até 2000°C; um decréscimo ulterior de menor magnitu

de pode ocorrer em TTT mais elevadas para o qual a resisttvlda-

de dos materiais grafItlzávels aproxima-se à do grafite poll-

crl8tallno (•*• 10"' O.cm) 

0 primeiro modelo usado para explicar os resultados aci

ma e o de outras propriedades eletrônicas de materiais carbono

sos foi devido a Mrozowskl [14,18], que utilizou teoria de ban

das. Embora alguns progressos tenham sido alcançados, a aplica

ção desta teoria para os carvOes é duvidosa, devido a nao con

tinuidade da matriz carbonosa, onde os mlcrocrlstalites turbos-

tráticos estão separados por poros, e também devido a nSo cris

tal In idade absoluta destes mlcrocrlstalites. Boy e Harchand 

[19] foram os primeiros a explicitar as falhas do modelo de 

bandas para os carvões, mostrando a sua Inadequabl1 Idade. 

Carmona e Delhaes [203 reforçaram a conclusão da nSo va

lidade do modelo acima mencionado e propuseram outra interpre

tação. A transição nao metal - metal que ocorre com o tràtamen-
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to térmico foi atribuída a uma uma transição de percolação, 

causada pelo crescimento da fase condutor a dos mlcrocrlstal1 -

tes, caracterizada experimentalmente por flutuações de densida

de. Estes autores estimaram que a TTT crítica (TTT_), onde co-

•eçam a se estabelecer trajetórias de condução contínua através 

do material, situa-se entre 600 e 700°C. 

Hernandez et aí. [163, estudando o processo de condução 

eletrônica em alguns materiais carbonosos, assumiu que ela 

ocorre através de partículas condutoras do tipo grafite separa

das por mlcroporos. Estes autores também observaram que a de

pendência da resistivldade elétrica com a temperatura na faixa 

entre 77 K e 300 K é similar à obtida por Abeles et ai. C213 em 

metais granulares, onde nesses últimos o comportamento da re-

slstivldade à temperatura ambiente coro a fração de volume da 

fase condutora é descrito como uma transição de percolação. 
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1.2.3.2 - ReasontncIt d* «pin •l«tr6ntco 

Nas três últimas décadas a técnica de ressonância de 

spin eletrônico (RSE) vem sendo utilizada no estudo de mate

riais carbonosos, tendo prestado contribuições significativas. 

No trabalho de revls3o de Singer [223 e mais recentemen

te nos de Lewis e Singer [23,243 sa*o analisados aspectos gerais 

da RSE em materiais carbonosos e em particular sua Importância 

no entendimento dos processos e mecanismos da carbonlzaçSo. t 

enfocada mais extensamente a regi3o de temperaturas de trata

mento térmico (TTT) abaixo de 700°C, caracterizada por apre

sentar uma alta concentração de centros de spins, principalmen

te em torno de 500°C, que é associada h presença de radicais 

11 vres orgân1 cos. 

A regi3o de TTT intermediárias (aproximadamente entre 

700 e 1500°C)r também denominada de regi3o de translç3o, é 

normalmente caracterizada por espectros complexos e problemas 

de alargamento de linha. Os trabalhos experimentais de RSE na 

mesma s3o poucos, sendo que só mais recentemente Mrozowskl 

[25,263 realizou um tratamento mais aprofundado, porem outros 

pesquisadores Insistiram nas dúvidas a respeito da validade dos 

resultados de RSE desta regi3o [273. 

Vários autores [28-313 analisaram a RSE de materiais 

carbonosos na regi3o de altas TTT (acima de 1300-1500*0. A 

ressonância observada nessa regi3o está fortemente associada a 

presença dos portadores de cargas livres nos microcristalItes. 
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1.2.4 - Hódulo de elasticidade 

O módulo de elasticidade (módulo de Young) de carvSes e 

de outros materiais carbonosos sólidos tratados térmlcamente 

(32-341 apresenta uma dependência similar quando analisado em 

funçlo da temperatura do tratamento térmico (TTT). Estudando-se 

ás TTT superiores a 400°C, observa-se que o módulo sofre um 

aumonto que se prolonga aproximadamente até 1000°C, onde apre

senta um máximo, assumindo valores cerca de duas a três vezes 

superiores aos observados em 400°C. Acima de 1000-1100°C o 

•ódulo decresce continuamente, podendo em alguns materiais 

ocorrer um novo acréscimo acima de 2000°C C333. 

0 comportamento do módulo com a TTT é atribuído as modi

ficações estruturais que acompanham o tratamonto. Ha literatura 

s3o apresentadas hipóteses Indicativas C33,34D e certas corre

lações experimentais com parâmetros estruturais C353; porém nSo 

se tem uma compreensão final a respeito de toda dependência, 

bom como uma expressSo para o módulo baseada em primeiros prin

cípios. Ha verdade, segundo (43 (pág. S128): "existe multo pou

co entendimento fundamental das relaç8o3 entro as proprIodados 

mecânicas dos carvCes e sua estrutura física e química". 

» 
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1.2.5 * Sumário • Conclusões 

Cos relação às propriedades eletrônicas a resenha prece

dente Indicou que o modelo de bandas nao pode ser estritamente 

aplicado aos aaterlals carbonosos sólidos coso os carvões. O 

comportamento da reslstlvldade elétrica, que apresenta ua queda 

exponenclal cos a teaperatura de tratasento térslco (TTT), poda 

ser explicado pelo crescisento de uaa fase condutora, foraada 

pelos aicrocrletalltes tipo grafite do aatertal, que coexiste* 

cos uaa fase porosa. Eabora Já tenha sido reportado que BBBB 

coaportaaento possa corresponder a usa transiçao de percolação, 

ate o presente a teoria de percolação n3o foi diretamente apli

cada, nmo tendo sido desenvolvida usa expressão apropriada para 

calcular a fração de vol use da fase condutora, que é o parâme

tro fundamental da transição. 

Cos) relação a ressonância de spin eletrônico (RSE), 

existes sulto poucos trabalhos experimentais cobrindo toda ex

tensão ds baixas • altas TTT, sendo que a região de transição é 

constantemente evitada, nao se tendo uaa elucidação clara de 

toda a evolução da ressonância dos centros de spin com a TTT. 

Com relação ao módulo de elasticidade, seu comportamento 

com a TTT está associado às modificações estruturais do mate

rial, qua acompanham o tratamento térmico. Embora vários auto

res apresentem hipóteses indicativas, nao se tem uma coaprwen-

çfo final a respeito de toda dependência. Segundo (41: "existe 

multo pouco entendimento fundamental das relações entre as pro-
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priedades mecânicas dos carvQes e sua estrutura ffslca o quími

ca" . 

Finalizando, pode-se acrescentar particularmente o endo-

carpo de babaçu neste 3umárlo, que apresenta várias proprieda

des físicas ainda n3o reportadas, com um comportamento em torno 

de 1300°C envolvendo, uma transição estrutural em sua matéria 

mineral C363, não devidamente destacada em outros carvSes, com 

reflexos em alqumas propriedades físicas. Além disto, o endo-

carpo de babaçu tratado termlcamente na faixa de TTT utiliza

das, pode ser classificado como um material carbonoso nüo-gra-

fítlco típico, servindo portanto para pesquisar a validade do 

modelo e expressSes propostas neste trabalho. 
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1.3 - Objetivos do trabalho • organizado 

Os objetivos deste trabalho sSo: 

1) - Utilizar um modelo para a estrutura microscópica de ma

teriais carbonosos tratados termlcamente (modelo granular), e 

desenvolver uma expressão para calcular a fração de volume (X) 

da fase condutora da estrutura granular; 

11) - Utilizar o modelo granular, em conjunto com a teoria de 

percolação, para explicar o comportamento da resistividade elé

trica com a temperatura de tratamento térmico (TTT), onde X é o 

parâmetro fundamental; 

111) - Estudar a ressonância de spin eletrônico em toda exten

são de TTT até 2200aC, Inclusive na regi3o de transição, pro

curando elucidar a natureza dos centros de spin dessa regiSo, e 

estabelecer ligações com as regiões de baixas e altas TTT; 

lv) - Desenvolver usa expressão para o medulo de elasticidade, 

baseada na estrutura microscópica com o modelo granular, obje

tivando explicar o comportamento do módulo con a TTT; 

v) - Apresentar os resultados de parâmetros físicos e quími

cos do endocarpo de babaçu tratado termlcamente até 2200*0, 

contribuindo-se para usa melhor caracterização do material. 
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Organlzaçlo do trabalhoi 

No Capítulo 11 é feito inicialmente um breve resumo 

sobre a composição e estrutura dos materiais carbonoso3 de blo-

nasca, sendo apresentado o babaçu e o seu endocarpo. Em seguida 

sa*o descritos os métodos experimentais empregados. 

No Capftulo 111 (ceçSo 3.1 e 3.2) é definido o modelo 

granular e desenvolvida a expressão para calcular a fraçSo de 

volume da fase condutora da estrutura granular (objetivo t). A 

seguir (seçSo 3.3) é utilizado o modelo granular com a teoria 

de percolação para explicar o comportamento da reslstlvldade 

elétrica dos materiais carbonosoa com a TTT (objetivo 11), sen

do feita uma aplicação ao endocarpo de babaçu. Na seçSo 4.4 é 

apresentado o estudo de RSE em toda extensSo de TTT, estabele

cendo- se llgaçOes da regi Tio de transição com as regiCcs de al

tas e baixas TTT (objetivo lit). Na seçSo seguinte, utlllzando-

se o modelo granular, é desenvolvida a expressão para calcular 

o modulo de elasticidade em função da TTT (objetivo lv), sendo 

esta expressão aplicada ao endocarpo de babaçu. 

No Capftulo IV 83o apresentadas as conclusCes gerais do 

trabalho. 

Finalmente nos Apêndices sSo apresentados os parâmetros 

estruturais e 00 parâmetros físicos e químicos do endocarp 

babaçu tratado termlcamento até 2200°C (objetivo v). 
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2.1 - Raterlata carbonoooa de btomasaa - 0 bab%çu e o «eu endo-

carpo 

2.1.1 - Composição e estrutura da blomassa natural 

Uma descrição detalhada a respeito da composição e es

trutura dos materiais carbonosos da blomassa naturais, em espe

cial das madeiras, pode ser encontrado nas referências C37,383. 

As madeiras e as plantas em geral 33o formadas por célu

las alongadas, a maioria na direção longitudinal do caule, que 

servem para definir sua morfologia, prover a su3tentaç3o mecâ

nica e controlar a passagem de líquidos e nutrientes. Embora a 

formação, organização e propriedades das células sejam comple

xa, elas consistem basicamente de três polímeros (celulose, 

healceluloae e llgnlna). Uma vls3o simplificada da Interligação 

destes componentes nas paredes celulares é que a celulose forma 

um esqueleto flbroso que é envolvido por uma matriz (hemlcelu

lose) e um Incrustante (llgnlna). 

A celulose é o constituinte que normalmente se encontra 

em maior abundância na madeira, correspondendo a aproximadamen

te 40-45% da massa total seca. A celulose é um homopol1 sacarf-

deo resultado da pollaerlzaç3o da glicose (&-D-glIcoplranose). 

A hemlcelulose é um heteropo11 sacarídeo formado por ou

tros açúcares além da glicose. Sua quantidade na madeira aeca , 

está usualmente entre 20 e 30%, c sua composição e estrutura 

dependes do tipo de madeira. 
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A llqnlna é o outro constituinte nocaosário para uma 

planta ser classificada como madeira. Em termos do presente 

trabalho é o constituinte mais Importante, como será vl3to na 

seç<k> 2.1.3. Sua quantidade sltua-se normalmente entre 20 e 

30X. A llgnlna é um polímero tridimensional formado a partir de 

unidades de fenllpropano que têm um crescimento aleatório em 

direção a uma molécula complicada, com diferentes espécies de 

Hgaç3o entre os monomeros. Tal como a hemlcelulose a composi

ção e estrutura da llgnlna dependem do tipo da madeira. Na Fi

gura 2.1 é mostrado a estrutura esquemátlca proeminente de uma 

llgnlna, onde se observa um aparente caráter aromátlco e fenó-

llco. No estado natural a llgnlna forma uma rede pollmérlca 

tridimensional Ilimitada com alto grau de 1IgaçCes-cruzadas 

C373. 

Além dos três componentes principais descritos acima, a 

blomassa contem outros materiais, destacando-se os extratlvos, 

formados por uma série de compostos orgânicos, que podem repre

sentar até 10X da massa. A blomassa contem ainda elementos mi

nerais. Sua quantidade é normalmente baixa, com valor médio em 

torno de IX. 
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(anverso) 

Figura 2.1 - Estrutura proeminente de una llgnlna [383 

> 
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2.1.2 - O babaçu • o aeu endocarpo 

O babaçu é uma planta da família das palmeiras de ospécle 

orbignya mart tans, nativa do nordeste e centro do Brasil, t nos 

estados do KaranKSo, Plaul, Goiás e Hato Grosso que se encon

tram as maiores ocorrências, sendo que o Haranh«k> concentra 

aproximadamente 2/3 da área nacional dos babaçuals. Uma boa 

descriç3o sobre o babaçu pode ser encontrada nos trabalhos de 

Froes Abreu C391 e Dlnls Gonsalves C403 , e mais recentemente no 

de Figueiredo et ai. (413. 

O coco do babaçu é constituído por quatro partes, como 

mostra o desenho esquemátlco da Figura 2.2. A distribuição mé

dia de cada componente em relaçSo ao peso total é mostrada na 

Tabela 2.1. Observa-se que o endocarpo, que apresenta uma cons

tituição lenhosa com fibras longitudinais, corresponde a mais 

da metade do peso do coco. 

Tabela 2.1 - Composição média do coco de babaçu 

I componente I participação em peso (X) 

I 1 

I Epicarpo I 12 

I Hesocarpo I 24 

I Endocarpo I 57 

I Amêndoas I 7 
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(anverso) 

Figura 2.2 * Coco de babaçu 

(a) Corte transversal 

<b> Corte longitudinal 

a. epicarpo 

b. nesocarpo 

c. endocarpo 

d. andndoa 
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K análise do endocarpo em relação aos polímeros precut— 

sores da blomassa é mostrada na Tabela 2.2, onde se conclui que 

ele pode ser ser classificado como uma madeira, destacando-se 

seu elevadíssimo teor de llgnlna em relação às demais [38,333. 

Outra característica marcante do endocarpo de babaçu em 

relação a outras bloroassas é a sua densidade aparente de 

1,27 g/cm3, que ó uma das maiores Já reportadas [423. 

Tabela 2.2 - Análise do endocarpo de babaçu em relação aos 

polímeros precursores [413 

polímero 1 

celulose 

hemicelulose 

1Ignina 

outros 

participação em peso 

23 

22 

1 39 

1 16 

(X) 1 
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2.1.3 * Blommma» tratada tarmIcadente Ccarvfo vegetal) 

O processo de tratamento térmico de um material onde 

ocorrem mudanças químicas recebe a denominação geral de plróll-

se. No caso de materiais carbonosos de blomassa, para evltar-se 

a combustão completa, a plróllse é realizada numa atmosfera 

restrita de ar (ou mais precisamente de oxigênio), resultando 

na degradação térmica Incompleta do material carbonoso com a 

formação de um resíduo sólido (carvão vegetal), líquidos con

densa ve is (alcatrSes, etc.) e produtos gasosos. Quando o prin

cipal produto de Interesse é a parte sólida (nosso caso), a pl

róllse pode ser denominada de carbonlzação, sendo o material 

carbonoso da blomassa tratado termlcamente um carvão vegetal. 

Uma descrição mais completa sobre as etapas do processo 

de tratamento térmico da blomassa pode ser encontrada em 

[37,433. 0 comportamento da madeira sob este processo de carbo-

nlzaçSo pode ser bem representado pelo somatório do que aconte

ce Individualmente com os seus três constituintes (celulose, 

hemlcelulose e lignlna). Entretanto, a lignlna é o constituinte 

mais estável e Importante, pois a celulose e a hemlcelulose de

compõem-se em escala multo maior e mais rapidamente con a pro

gressão do tratamento térmico, existindo portanto uma forte 

correlação entre o teor de lignlna e o rendimento em carvão 

[44,451. Pode-se Inclusive advir que o material carbonoso de 

blomassa tratado termlcamente (carvão vegetal) em temperaturas 

superiores a 400°C seja em grande parte o produto de sua llg-
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ntna Inicial transformada pelas reações de plróllse que acompa

nha» o tratamento. 

A composição e estrutura do carvão vegetal, além do tipo 

de madeira, depende de como se processa o tratamento térmico, 

ou seja: 

1) - da temperatura final de tratamento; 

II) - da taxa de aquecimento; 

111) - do tempo de permanência na temperatura Pinai; 

Iv) - da atmosfera de tratamento. ( 

A temperatura final de tratamento térmico, simplesmente 

chamada de temperatura de tratamento térmico (TTT) ou tempera

tura de carbonlzaçSo, é o parâmetro principal que define o tra

tamento, embora os outros fatores apresente* influências de me

nor escala no material final. 

Uma descrição a respeito das características básicas dos 

carvSes vegetais e dos processos de fabricação podem ser encon

trados nas referências C43,46-483 

No Brasil o carvSo vegetal, além de várias ut!1IzaçSes, 

tem um papel de destaque nos processos metalúrgicos 149,503, 

onde é usado como termo-redutor. Sua participação na siderurgia 

nacional corresponde a aproximadamente 40%, sendo o restante 

prenchldo pelo outro termo-redutor tradicional, o coque, que é 

produzido a partir de carvQes minerais importados. Esta posição 

nacional. Impar em termos mundiais, enfatiza um estudo aprofun-
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dado desses materials de blcmassa. 

Ho caso do endocarpo de babaçu, seu carv3o vegetal apre

senta características básicas [41,513, que o credencia também 

como agente termo-redutor, apresentando Inclusive vantagens em 

certas aplicações metalúrgicas 152,533. Entretanto várias de 

suas propriedades físicas, que têm Inclusive importância direta 

nos processos de utilização, como resistIvldade elétrica, área 

superficial interna, módulo de elasticidade e tensão de ruptu

ra, n3o foram ainda reportadas. 
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2.2 - Sistemas de tratamentos térmicos construídos 

2.2.1 - Sistema de médias temperaturas 

0 diagrama completo do sistema de carbonlzacSes e trata

mentos térmicos de médias temperaturas está mostrado na Figura 

2.3 a). 

0 elemento principal deste sistema é um forno tubular de 

aquecimento elétrico reslstlvo, construído com potência de 

1,8 kU, podendo atingir temperaturas de até 1100°C. 

As amostras 3Ho colocadas na extremidade fechada do tubo 

de quartzo e a atmosfera de tratamento pode ser vácuo ou um 

gás Inerte como argOnlo ou nitrogênio. 0 retentor de vidro 

("trap"), que é mergulhado em nitrogênio líquido, tem por fun

ção absorver uma grande fração dos produtos condensáveis, pro

duzidos no tratamento térmico, não permitido que atinjam a bom

ba de vácuo. 

A medição de temperatura da amostra é feita pelo termo-

par tipo K (cromel-alumel) e o controle de temperatura polo 

sistema mostrado na Figura 2.3 b). Este sistema permite obter-

se taxas de aquecimento e temperatura final controladas. Elo é 

composto de um controlador de taxa de aquecimento (Engro - mo

delo 900) e um controlador de temperatura final (Engro - modelo 

6200 D), que estão acoplados respectivamente a dois contatores 

colocados em série. Na fase da elevação de temporatura o 
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(anverso) 

Figura 2 .3 - Si atoa de t r a t amentos t é rmicos de médias tempera-

(al -Diagrama em detalhes do forno e complementos 

a. discos de amianto 

b. tubo de amianto 

c. tubo de alumina 

d. parafusos de lat3o (p/ conexão elétrica) 

e. 1 sol ante térmico (13 de quartzo) 

f. fio de kanthai espiral ado (el. reslstlvo) 

9. canal de ascesso para ter mop ar 

h. termopar 

t. poslç3o da amostra 

J. tubo de quartzo 

k. condensador ("trap") 

l. conector 

•. recipiente térmico 

n. nitrogênio líquido 

o. conector 

p. blfurcador com medidor p/ vácuo e pressSo 

q. bomba de vácuo 

r. cilindro com gás Inerte 

Chi -Sistema de controle de temperatura 
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contator 2 permanece fechado, enquanto o 1 fica atuando para 

manter a taxa de aquecimento requerida; quando atinge-se a tem

peratura final desejada acontece o oposto. A funçllo do varlac 

(varlador de voltagem) é ajustar a potência elétrica entregue a 

valores compatíveis com as taxas de aquecimento, reduzlndo-se 

deste modo os efeitos Indesejáveis de inércia térmica do forno. 

2.2.2 - Sistema de altas temperaturas 

0 si sterna de altas temperaturas é composto por um forno 

C54,55] que pode ser operado em vácuo ou atmosfera inerte, po

dendo atingir temperaturas estáveis até 2200°C. 0 aquecimento 

é obtido pela entrega de potência a um elemento reslstlvo de 

grafite de geometria apropriada. A grande vantagem deste siste

ma é poder ser facilmente obtido a partir de um sistema de for

no de arco voltaico Já existente, ou a ser Implantado, sendo 

lntercambiável com o mesmo. 

Na Figura 2.4 é mostrada uma vista geral do forno. Para 

sua execução partiu-se de um forno de arco voltálco C56J, onde 

foram feitas modiflcaçSes 154,551, Inclusive no princípio de 

funcionamento. Em vez de arco voltálco, optou-se por aquecimen

to elétrico reslstlvo num cadinho de grafite, colocado entre os 

eletrodos existentes. Embora o fole do eletrodo móvel do forno 

de arco possa ser mantido, utilizando-se um Imobl1lzador ade-
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(anverso) 

Figura 2.4 - Vista geral do forno de altas temperaturas 

a. eletrodo móvel ("-") 

b. peça conectlva de latao 

c. cadinho de grafite 

d. base de cobre (eletrodo "+") 

e. porta de acesso (p/ teraopar, alto vácuo, etc.) 

f. colar de latao 
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quadoj ele foi substituído pela peca conectlva de lmtão (Figura 

2.4 b.), que assegura salor estabilidade mecânica ao conjunto; 

sendo que a troca do fole por essa peça pode ser prontamente 

executada se a flxação do primeiro for, por exemplo, através de 

anéis o'ring sob pressão, como é feito em C561. 

Na figura 2.5 a) é mostrado um esquema detalhado do cadi

nho de grafite desenvolvido. A parede de aquecimento, que é o 

ponto crítico do mesmo, ficou num compromisso entre alta resis

tência elétrica, para haver o aquecimento por efeito Joule ne

cessário (parede fina) e boa resistência mecânica (parede gros

sa). 0 valor ótimo encontrado foi 0,9 mm. As perdas por radia

ção, que seriam bem intensas nas temperaturas utilizadas, foram 

extremamente reduzidas pela colocação da camada de "zlrcar" 

(material refratario para altas temperaturas) em torno da pare

de de aquecimento. A folha de tantállo em torno do "zlrcar" é 

simplesmente para o manter seguro, podendo ser utilizado outro 

material ou dispositivo para este fim. As perdas por condução 

que se dariam principalmente entre o fundo do cadinho e a base 

de cobre (refrigerada a água) foras reduzidas pela inserção do 

fundo falso. Empregando-se tratamentos em vácuo as perdas por 

convecção são sempre reduzidas. Caso sejam feitos tratamentos 

em gás Inerte, por exemplo argon!o, deve-se ausentar a espessu

ra da camada de "zlrcar". 

A medição de temperatura pode ser feita por plroeetro 

ótico ou tersopar, que pode ser inserido pela porta de acesso 

do colar de latão. No nosso caso foi utilizado um termopar de 
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(anverso) 

Figura 2.5 - (a) Corte transversal do cadinho de grafite 

a. encaixe para o eletrodo móvel 

b. tampa 

c . parede de aquecimento 

d. o r i f í c i o de acesso p/ pirOmetro ou termupar 

e . camada de "zlrcar" 

f. foi.ia de tantállo 

g. fundo falso 

h. piatO para a amostra 

1. pos ição da amostra 

(b) Esquema de Inserção do termopar 

a. JunçSo quente 

b . JunçSo f r i a 

c. peça de latSo para conecç3o com porta de 

acesso 

d. fios de cobre 

e. peça de nylon 

f. rebaixamento para o anel o'ring 

g. tubo capilar de cerâmica 
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tunstenlo / tungstento-rênto 26X, com alcance de 230O°C . He 

figura 2.5 b) é mostrado o esquema de sua inserçSo no forno. 

0 fornecimento de potência elétrica para o aquecimento é 

feito por uma fonte de corrente (Bambozzl - modelo TRR 2150). 0 

controle de temperatura é feito pelo seletor de corrente nomi

nal da fonte, através de uma callbraçSo prévia de corrente no

minal versus temperatura. A taxa de aquecimento requerida é im-

piementada com valores dinâmicos dessa relaçSo, enquanto a tem

peratura final com valores estáticos (de equilíbrio térmico). 

Ha tabela 2.3 é fornecida a relaçSo entre a corrente nominal e 

a temperatura final de equilíbrio. 

Tabela 2.3 - Temperatura final em funçffo da corrente nominal 

do sistema de altas temperaturas 

1 Corrente nominal 1 

1 (A) 1 

1 185 1 

1 210 

1 235 1 

1 250 

1 275 

l 285 

1 295 

Temperatura final 

(«O 

1000 

1200 

1400 

1 1600 

1 1800 

1 2000 

1 2200 
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2.3 - Preparmçlo das «mostras 

2.3.1 - Tratamento» térmicos mm temperat. menores que 1100'C 

Para os tratamentos térmicos em temperaturas menores que 

1100°C foi empregado o sistema dê médias temperaturas descrito 

na seçSo 2.2.1. 

Os tratamentos foram feitos em vácuo, empregando-se uma 

taxa de aquecimento constante de 2,0 °C/mln, que é compatível 

com as taxas observadas em retortas de carbonIzaçSo contínua 

[573 e em tratamentos de coqueiflcaçSo Cl3. 

Partindo-se do endocarpo seco foram preparadas amostras 

com temperaturas de tratamentos térmicos (TTT) entre 200 e 

1000°C, com Intervalos de 50°C. 

0 tempo de permanência (t_) na TTT foi determinado como 

em [513, de forma que a área sob a curva de carbonizaçlo (tem

peratura versus tempo), mostrada na Figura 2.6 a), fosse cons

tante. Esta condiçSo Implica num tempo de permanência funçio da 

TTT, dado por: 

t = (A/TTT) - (TTT/2q) (2.1) 

onde A é o valor constante de área sob a curva de temperatura 

versus tempo e q a taxa de aquecimento. No nosso caso tomou-se 

A - 3 x 10* °C.mln, obtendo-oe os valores de tD mostrados 
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(anverso) 

Figura 2.6 - Tratamentos téralcos abaixo de HOO°C 

(a) Curva de carbonIzaçSo 

(b) Teapos de peraanencla nas temperaturas finais 
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na Figura 2.6 b) em função da TTT. Esse critério de área cons

tante foi estabelecido para evitar carbonlzaçSes incompletas, 

ou seja, mesmo que o tratamento se prolongue além de t a massa 

da amostra não mais varia. Apenas as amostras com TTT de 200 e 

250°C, que têm a clnética térmica das reaçCes de carbonlzação 

se processando de forma extremamente lenta, requereram um tempo 

superior para satisfazer a condição de lnvarlança da massa 

(tp(200°C)= 150 h e tp(250<>C) = 50 h). Essas amostras são In

clusive morfologlcamence mais próximas do material Inicial, e a 

maioria dos trabalhos da literatura só trata com TTT superiores 

ou igual a 300*C. 

2.3.2 - Tratamento» térmicos •• temperat. aalores qua li00°C 

Para a obtenção das amostras de altas temperaturas, fo

ram realizados tratamentos térmicos prévios até 1000°C, obser

vando-se a sistemática descrita na seção anterior. Estes pré-

tratamentos são necessários pois as amostras naturais produzem 

produtos condensáveis (alcatrSes, etc), principalmente entre 

300 e 700°C, que danificariam o sistema de altas temperaturas. 

Depois dos pré-tratamentos foi utilizado o forno de al

tas temperaturas descrito na seção 2.2.2. Os tratamentos foram 

então processados em vácuo, sendo empregada uma taxa de aqueci

mento média de 60°C/mln. Foram preparadas amostras com TTT en-
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tre 1200 e 2200°C, com Intervalos de 200°C. Como houve um 

pré-tratamento anterior, as áreas totais sob ao curvas de tem

peratura versus tempo de» todas a3 amostras foram sempre supe

riores a 3 x 10' °C.mln; portanto nestes tratamentos de altas 

temperaturas foi empregado um tempo de permanência constante de 

5 min.,. — 
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2.4 - Técnica» •xp«rla»ntata 

2.4.1 - Difraçío da ralos-X 

Para as análises de dlfraçSo de raios-X as amostras 

foram colocadas em forma de pó (200 mesh). As medidas foram 

feitas num dlfratômetro Philips, operado numa potência de lkl) 

(25 mA e 40 kV), ut111sando-se radlaçSo Cu-Kcr (x = 1,5418 fi). 

O feixe dlfratado foi monocromatlzado com um cristal de LIF. 

2.4.2 - Espalhaaento do ralos-X a baixo angulo 

Para as análises de espalhamento de ralos-X a baixo 

ângulo as amostras foram cortadas em forma de plaquetas com 

1 mm de espessura. As medidas foram realizadas num equipamento 

Rigaku (rotafl*»x RU-200) , usando-se radiação CuKcc monocromat1-

zada por um monocrlstal de grafite. 

2.4.3 - ftottaMvidad* •iétrlca 

Para as medidas de resistlvldade elétrica foram utili

zadas amostras cilíndricas, sendo usado uma amálgama de índlo-

mercúrio como contato elétrico em suas extremidades. Para as 
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reslstlvldades superiores a IO2 O.cm foi utilizada a técnica 

de dois contatos. Os Instrumentos de medida usados foram um 

eletrômetro Kelthley - modelo 610 e uma fonte de tensão HP~ mo~ 

delo 895. Para as reslstlvldades Inferiores a 102 O.cm foi 

utilizada a técnica de quatro contatos com um nanovoltfmetro 

digital Kelthley - modelo 180 e uma fonte de corrente Keythley 

- modelo 225. 

2.4.4 - R***ontncla d« »ptn •l«trônlco 

Para a realização dos experimentos de RSE as amostras 

foram colocadas em tubos de quartzo com 2 mm de diâmetro inter

no e após permanecerem 2 h à 150°C em ^ÍO-3 torr, foram se

ladas n̂ -ssa atmosfera. Foram utilizadas amostras moídas em 200 

mesh (• < 74 um. onde 0 é o diâmetro) e 400 mesh (* < 37 Mm); 

e amostras macroscópicas ( 4 * 1 mm). 

As medidas foram realizadas num espectrômetro Varlan 

modelo E-15, empregando-se 100 kHz de freqüência de modulação e 

uma freqüência de ressonância em torno de 9,lfe GHz. 0 fator g e 

a suaceptlbl1 Idade magnética absoluta RSE de spin foram deter

minados em comparação com um padrão de 1,1 dlfenll 2 plcrll 

hldrazll CDPPH). 



4b 

2.4.5 - Propriedade» Mecânicas 

Para a realização das medidas do módulo de elasticidade 

estático e da tensão de ruptura utlllzou-se a norma ASTH C 695 

71 T. As amostras foram feitas vm forma cilíndrica com diâmetro 

de 6 mm e altura de 12 mm, sendo * •» fibras do material parale

las ao eixo-do cilindro.- As medl&es foram realizadas à tempera

tura ambiente empregando-se um Instrumento de Ensaio de Resis

tência Mecânica MTS - modelo 810. Em cada teste foi graficado 

em papel mlllmetrado a força de compressão em função da varia

ção de comprimento (altura) sofrida pela amostra, que pode ser 

Imediatamente convertido em um gráfico de tensão versus defor

mação, de onde se obtém os parâmetros. 

Nas TTT superiores a 1000°C foram encontradas maiores 

dificuldades de preparação das amostras cilíndricas. A quanti

dade obtida de amostras perfeitas foi menor, aumentando-se as

sim o desvio percentual médio, o que explica em grande parte as 

altas barras de erro dos valores de módulo e de tensão de rup

tura dessas amostras. 
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3.1 - Daftniçto da estrutura granular 

Como foi discutido no Capítulo 1, os carvões e outros 

materiais carbonosos sólidos têm sua matriz carbonosa composta 

de microcrlstalites turbostráticos tipo grafite, 1igações-cru-

zadas orgânicas, mlcroporos, mesoporos e macroporos, além de 

normalmente uma pequena fração de compostos minerais ligados à 

fase orgânica. 

Os microcrlstalites têm dimensões da mesma ordem dos ml

croporos, de forma que juntamente com as 1tgações-cruzadas for

ma» o que será denominado de «strutura granular. Portanto a ma

triz carbonosa sólida é macroscópicamente formada pela estrutu

ra granular Cmlcrocrlstalltes, 1igações-cruzadas e mlcroporos) 

e pelos meso e macroporos. 

A estrutura granular que é aqui definida pode ser bem 

visualizada através do modelo de Franklin, Figuras 1.3 a) e 

1.3 c), que correspondem respectivamente aos materiais carbono

sos nSo-grafltlzávels e antracitos na fase pré-grafit lea (ambos 

podem ser classificados como materiais nSo-grafíticos). Note-se 

que nas figuras n2o s3o incluídos cs meso e macroporos, que em

bora presentes no sólido, têm dimensões superiores aos três 

componentes da estrutura granular que estão interdlspersos. 

Os microcrlstalites, apesar de suas pequenas dimensões, 

tal como o grafite, têm boa condutlvldade elétrica [20], e for

mam o que denominamos de fase condutora da estrutura granular. 
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As 1Igaç8e3-cruzadas orgânicas provem certamente da llg

nlna da blomaooa de origem, que Já apresenta um caráter deste 

tipo de HgaçSo no e3tado natural [37,381 (confira soçSo 2.1.1 

e Figura 2.1). No caso dos carvões minerais a llgnlna seria de 

plantas remotas. A natureza de3ta3 Iigaç8e3 é desordenada, 

apresentando ao que tudo Indica uma configuração complexa aro-

mo-alIfátlca. Note-se que o crescimento do3 planos do tipo gra

fite pode acontecer com a absorçSo de átomos de carbono ou mes

mo de anéis aromátlcos das extremidades de3tas llgaçCes. Devo-

se observar que estamos Incluindo na classe das 1igaçSes-cruza-

das o que Hlrsch designou como material amorfo, pois na verdade 

pode-se considerar este material como pertencente a estrutura e 

ao caráter das 1IgaçSes-cruzadas, como pode 3er concluído do 

modelo de Franklin til] e de tlO,11.37,38,57,583. 

Anallsando-se os valores de meso e macroporosIdade de 

vários materiais carbonosos 159-633, chega-se à conclusão que a 

fraçlo de volume desta poros Idade aberta situa-se na faixa de 5 

a 15%, com o complemento disto (85 a 95X) correspondendo à es

trutura granular. Portanto, pode-se concluir que a estrutura 

granular, onde se incluem os microporos, ocupa a maioria do vo

lume da matriz carbonosa. 



«»0 

3.2 - Cálculo dm freçto de volume d« fase condutora dm estrutu

re grenular 

Se Vc c V| são respectivamente os volumes relativos 

dae fases condutora e Isolante da estrutura granular, a fração 

de volume da fase condutora (X) é dada por: 

X = Vc / (Vc + Vj> = 1 / ti + (V,/Vr)3 (3.1) 

Em princípio, X poderia ser determinado através de 

isotormas de adsorç3o do N2 a 77 K o de medidas do densidadr» 

com hélio, mercúrio ou outro fluido que penetre seletivamente 

na fase porosa [63,643. Entretanto em muito3 materiais carbono-

cos esta determinação torna-se difícil, por causa da lnascessl-

bllIdade de alguns conjuntos de poros, que invalidam algumas 

assunçOes da teoria aplicada 1633. Em particular, o carvão de 

endocarpo de babaçu apresenta este problema com certo destaque, 

pois ' em torno da temperatura de tratamento térmico (TTT) de 

1300°C ele sofre uma tranformação estrutural com a formação 

de B-S1C cristalino que obsta a passagem de fluido para a 

microporosidade do material (confira seções A.1.1 e A.2.5). 

Portanto, torna-se necessário um outro método d* determinação 

pare X. Este problema é aqui resolvido com a propo3lç<So dn utl-

llzeçto da» técnicas de dl fração de ralos-X e espalhamento de 

raios-X a baixo angulo. 
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V pode ser obtido a partir dos experimentos de dlfra-

ç3o de raios-X, que fornece os valores das dimensões L_ e L_ 

dos microcrlstalites (expressSo (1.1) e (1.2)), podendo-se 

escrever: 

Vc = N m C
< 1 T / 4 ) La2 Lc < 3 2> 

onde NBC representa o número de microcrlstalItes por unidade de 

volume. Para determinar-se Nmc é conveniente analisar-se pri

meiro o comportamento de La e L_ com a temperatura de tratamen

to térmico (TTT), que silo mostrados na seç3o A. 1.1 

Pela Figura A.2 observa-se que La sofre um aumento pra

ticamente linear no Intervalo de TTT considerado, enquanto Lc 

fica praticamente constante até 1200°C, tendo um aumento geo

métrico em TTT mais elevadas. Estes fatos podem ser Interpreta

dos da seguinte forma: 0 aumento de L é produzido por proces

sos de carbonlzação termlcamente ativados que envolvem dehldro-

genaçKo, pollmerizaçSo e condensação [23,24,653, que implicam 

num crescimento dos planos pela incorporação de átomos de car

bono dos compostos aromo-al1fátlcos responsáveis pelas 1lga-

çSes-cruzadas, como foi explicitado na seção anterior. Já o au

mento de L_, que só se substancia efetivamente em TTT mais ele-

vadas, corresponde na verdade a uma fusão de microcrlstalites 

(coalescêncla), que é um processo termlcamente ativado envol

vendo a superposição de dois grupos de planos (microcrlstal1-

tes) vizinhos. Note-se que a fusão de microcrlstalItes com jun-
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ç3o lado a lado dos planos é muito mais improvável do que a 

coalescência, devido à necessidade de um alto grau de orienta

ção dos planos e a maior energia de ativação requerida. Nos ma

teriais graf 11izáveis pode ocorrer esta junçeío, mas mesmo assim 

em TTT mais elevadas, devido à grande orientação preferencial 

dos planos, estando o material muito compacto e com uma pequena 

fração de "estruturas dê 1 igaçSes-cruzadas. 

O número de microcristalites N por unidade de volume 

pode ser agora estimado a partir dos valores de L c e da distân

cia interplanar ^(002) <*os microcristalites, pois com esses 

dois parâmetros o número de planos por microcristalites fica 

dado por C(Lc/d^QQ2)> + 13, e como mesmo no processo de coales

cênci a nüo ocorre criação de novos planos, mas sim superposição 

dos Já existentes, o número de planos por unidade de volume 

(HDj) nSo varia. Consequentemente tem-se: 

Nmc = Npl ' t< Lc / d(002) ) + " < 3- 3 ) 

Como a fase condutora da estrutura granular é composta 

pelos mlcrocrIstalItes, restam para a fase Isolante as 1iga

çSes-cruzadas e os mlcroporos. Pelos desenhos esquemáticos da 

estrutura granular (Figuras 1.3 a) e 1.3 c)>, fica claro que a 

contribuição do volume das 1IgaçSes-cruzadas pode ser perfeita

mente desprezada frente ao dos mlcroporos, cujos volumes sao 

medidos através da técnica de espalhamento de raios-X a baixo 

ângulo. A vantagem desta técnica é n3o apresentar os problemas 
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de Inascessibl1 idade de poros discutidos anteriormente. Portan

to V. fica dado por: 

Vi = «mp V» P <34> 

onde N _ representa o número de microporos por unidade de volu

me e V__ o volume médio dos mesmos, que sSo dados respectiva

mente pelas expressões (1.6) e (1.5). Fazendo-se as substitui

ções , obtém-se: 

Vt = Kp 1(0) / Rg3 (3.5) 

onde Kp é uma constante de proporcionalidade. 

Substituindo-se (3.2), (3.3) e (3.5) em (3.1), a fraç3o 

de volume X pode ser escrita como-. 

X = (3.6) 
1 + K.I(O).C(Lc/d(O02))+13/(Rg3.La2.Lc) 

onde K 6 uma constante que substitui a relação entre as duas 

outras EK = (4/TT) . K D/N J ]. Existem dois métodos para se deter

minar o valor de K. 0 primeiro é a partir de uma única medida 

de X com outra técnica <? o segundo método é a partir do um 

ajuste por mínimos quadrados de qualquer propriedade do mate

rial com uma dependência funcional conhecida em X. 
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Para o endocarpo de babaçu a determinação de K, usando o 

primeiro método, pode ser feita através do valor de densidade 

"verdadeira" para a amostra com a maior TTT, pois, acima de 

1400°C esta densidade representa a densidade da estrutura gra

nular (confira seçSo A.2.5 do Apêndice); além do mais, com o 

aumento da TTT, a raz3o entre a massa das 1Igaçoes-cruzadas e a 

massa dos mlcrocrlstalltes torna-se gradualmente menor, portan

to na maior TTT, a massa da primeira pode ser desprezada frente 

à massa do segundo e consequentemente a densidade livre de cin

zas da estrutura granular ( D ( j c y pode ser escrita como: 

Deg(l.c.) = X D m c (3-7> 

(para altas TTT) 

onde D m c é a densidade dos mlcrocrlstalltes, que pode ser ex

pressa em funçSo da densidade do grafite <DQraf
 } n a forma : 

Dmc = Dgraf.Cd(002)graf. / d(002)3 (3-8> 

0 valor de X na express3o (3.7) pode ser portanto explicitado 

como: 

X = tDeg(l.c.)/Dgraf.3 • Cd(002)/d(002)graf . 1 ( 3 9 ) 

(para altas TTT) 
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K e entao detersinado pelo primeiro método, comparando o 

valor de X dado pela expresslo (3.9) acima com o da equação 

(3.6). Utl l Ir.ando-se os valores d03 parâmetros da amostra com 

TTT mais elevada (a de 2200*0, fornecidos no Apêndice "A.l, e 

os valores de densidade mostrados na tabela 3.1, obtem-se: 

K = 1.3 x 10' fi* (3.10) 

Tabela 3.1 - Densidades do grafite [66] e do endocarpo de baba

çu co» TTT de 2200°C [ da seção A.2.53 

I Hater 1 ai I Densidade verdadeira (g/cm3) I 

, _, , 

I Grafite I 2,26 l 

I End. de babaçu (TTT=2200»C) I ti,38 ± 0,01]* 1.29* I 

igual à densidade do monocristal <DQraf ) 

* equivalente a densidade da estrutura granular (o fluido nao 

penetra na fase mlcroporosa, confira ceçao A.2.5) 

t valor livre de cinzas (D
eg(l.c.)

) 
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A determinação de K pelo segundo método poderia ser fei

ta, por exemplo, utilizando-se a dependência funcional da re-

sistivldade elétrica com X (seção 3.3). Foram feitos cálculos 

numéricos para esse método e o valor obtido para K foi compará

vel com o do primeiro. 

Com o valor de K dado por (3.10) e com os parâmetros es

truturais obtidos no Apêndice A.l com as técnicas de dlfração 

de raios-X e espalhamento de ralos-X a baixo ângulo, pode-se 

agora com a expressão (3.6) explicitar toda dependência de X 

com a TTT. 0 resultado é mostrado na Figura 3.1. Observa-se que 

X tem um acréscimo contínuo até a TTT de 1200°C, onde atinge 

um plat©, permanecendo constante até 1900°C, para em seguida 

sofrer um novo acréscimo. Estas características são refletidas 

em certas propriedades do material, como rest atividade elétri

ca, que será analisada na próxima seção. 
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(anverso) 

Figura 3.1 - Fraç<So de volume, X, da fase condutor a da estrutu

ra granular em funçcío cia temperatura de tratamento 

térmico (TTT) para o endocarpo de babaçu 
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3.3 - Modelo granular • teoria da parcolaçto para a determina

ção da resistivldade elétrica de materiais carbonosos em 

funçSo da temperatura da tratamento térmico 

Para sistemas contendo misturas randdmlcas de espécies 

condutoras e n3o condutoras a resistivldade elétrica é funçSo 

da fraç3o de volume X da fase condutora e tem o seguinte com

portamento típico. Para X=0, a resistivldade tem o valor da fa

se 1 sol ante, e vai decrescendo lentamente até que um limiar é 

atingido. Ent3o, ocorre uma queda abrupta, sendo que após pas

sar uma fraça"o de volume crítica (Xc) o decréscimo vai tornan

do-se progressivamente mais lento. Para X=l a resistIvldade 

atinge o valor da fase condutora. Dentre os modelos e trata

mentos usados para anallsar-se este problema, a teoria de per

colação é considerada a mais convincente [673. Ela prediz que a 

resistivldade elétrica (p(X)), para frações de volume acima de 

X_, tem a dependência [66,693: 

-t 
Pm/Pi = (X-Xc) (3.11) 

onde Pi é da ordem da resistIvldade da fase condutora e t é um 

expoente característico cujo valor para sistemas 3D é próximo 

de 2,0 t703. 

Deve ser mencionado que diferentemente de t, a fraç3o de 

volume crítica Xc, varia sensivelmente de um sistema experimen

tal para outro. A partir dos dados reportados por Clarke et ai. 
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[671, observa-se que Xc assume valores de 0,07 a 0,75 . Embora 

existam cálculos teóricos de Xc para slstemaB de redes Ideais, 

que dependem apenas da dimensional idade (2D ou 3D), de fator de 

empacotamento e do numero de coordenação [71,72], Pike e Seager 

[73] concluíram que a aplicação destes cálculos para sistemas 

reais tem de ser f<Mta com precaução. Quando os detalhes da 

mlcroestrutura do mat lal não sSo levados em conta os valores 

de X- podem ser Inacurados. Entretanto, o ponto mats importante 

é que Xc realmente existe e pode ser visto como uma constante 

característica de cada sistema estrutural particular [74]. 

Para X £ Xc, no limiar de percolação, quando a queda da 

reelctividade é abrupta, seu comportamento para muitos cisternas 

experimental», reais [21,75-78] pode ser expresso como uma expo-

nenclal decrescente 

-A.X + B 
P(X)/pj = 10 (3.12) 

onde B é uma constante de normallzação e A uma constante que 

representa a inclinação da queda abrupta da resistlvidade num 

gráfico logarítmlco dos dados. Como A depende da mlcroestrutura 

particular do sistema [773, sua determinação permite a compara

ção entre os vários sistemas reais na regi3o de limiar. 

0 ponto de Junção dos dois domínios não pode ser tona

do em X - Xc, pois a equação (3.11) diverge para este valor, 

mas acima de Xc. A partir da análise dos resultados dentro do 

domínio de validade de (3.11) mostrados em C67,743, observa-se 
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que esse ponto é tal que P(X)/Pj fica entre IO2 e IO"1. 0 

ponto de junção exato pode ser determinado, em conjunto com os 

valorers de A e B, fitando a expressão teórica (3.12) aos pontos 

experimentais e satisfazendo as condições de continuidade de 

p(X) e da sua derivada primeira. 

A aplicação da teoria aos materiais carbonosos tratados 

termicamente deve ser feita com dois comentários adicionais. Em 

primeiro lugar o caso limite de X = 1 , corresponderia a uma 

matriz carbonosa equivalente ao grafite policristalIno, que in

clusive apresenta uma meso e macroporosidade que é da ordem da 

dos materiais carbonosos tratados termicamente C793, o que cor

robora a não Inclusão dos meso e macroporos na estrutura granu

lar e por conseqüência no cálculo de X. Em segundo lugar deve 

ser observado que a distancia lnterplanar dos mlcrocrlstal1tes 

é um pouco maior que a do grafite. Esta pequena variação pode 

ser levada em conta nas equações (3.11) e (3.12), tomando-se: 

Px = Pi»-td(002)
/d(002)graf.] (3.13) 

onde Pj« é uma constante cujo valor é da ordem da resistividade 

do grafite pollerIstalino. 

Utilizando-se os valores de X em função da TTT calcula

dos na seção anterior (Figura 3.1), o comportamento da reslstl-

vldade elétrica do endocarpo de babaçu (Figura A.12) pode ser 

agora anaiisodo no contexto das equações (3.11) e (3.12). 
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Os valores da fração de volume crítica Xc e de Pj„ são 

obtidos a partir de um ajuste por mínimos quadrados da expres

são teórica (3.11) com t=2.0 aos dados experimentais. Apenas as 

amostras com TTT £ 700°C são utilizadas, pois para as outras 

tem-se P(X>/P^ > 10*. ou seja, elas estão fora do domínio de 

validade de (3.11). Os cálculos numéricos foram feitos num mi

crocomputador de 64 kbytes (Itautec I-7000), obtendo-se : 

Xc = 0,32 

e P1-= 4,2 x IO
-1» O.cm 

Os parâmetros A e B são obtidos através de um ajuste por 

mínimos quadrados, semelhante ao anterior, utilizando-se a 

equação (3.12) e os valores de resistividade das amostras com 

TTT < 700°C, juntamente com as condições de continuidade de 

p(X) e de sua derivada no ponto de junção dos dois domínios. 

Os valores obtidos são-, 

A = 49 

B = 20,1 

com o ponto de junção em: P(X)/pj = IO3*5 

Os valores obtidos para Xc, Pj», A e para CP(X)/Pj] no 

ponto de junção estão em boa concordância com os dados de teo

ria de percolação que são fornecidos ou podem ser calculados da 



62 

literatura para outros tipos de Materials 121,67,74-77]. Ales 

do sais o valor de Xc, aqui calculado, corresponde a usa TTT 

crítica de 660°C, que situa-se dentro da ft<xa estimada por 

Carmona e Delhaes es 1976 C20] . 

Finalmente, a reslstlvldade elétrica teórica, dada por 

0.11) e (3.12) es seus respectivos domínios torna-se conhecida 

e é mostrada es funçSo de X na Figura 3.2. Os pontos experimen

tais sSo também dispostos nesta figura. Pode-se observar que a 

teoria fita bem o comportamento experimental, havendo apenas 

usa maior discrepância na regi9o es torno do encontro dos dois 

domínios. 

Estes resultados configuras a validade de (3.6) e mos

tras que o comportamento da reslstlvldade elétrica es funçSo da 

TTT nos materiais carbonosos pode ser descrito como uma transi

ção de percolação, com o mecanlsso de condução eletrônica se 

processando na estrutura granular do material cos o envoivisen

to de mlcrocrlstalltes e mlcroporos. 
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(anver8o) 

Figura 3.2 - Reslstivldade elétrica experimental e teórica do 

•ndocarpo de babaçu tratado teralcanente mm funçto 

da fração de volume X 
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3.4 - Remeonlncla d* «pin eletrônico (RSE> c sua concxlo COB em 

mudança* estruturais 

Os experimentos de RSE s3o particularmente sensíveis a 

reslstlvidade elétrica dos Materials estudados. A partir dos 

valores de resletlvldade do endocarpo de babaçu tratado terml-

camente 1731, é fornecido na Tabela 3.2 o comprimento de pene

tração da microonda (65 em função da temperatura de tratamento 

térmico (TTT). Para levar em conta este aspecto, os experimen

tos foram desenvolvidos em amostras com partículas de diâme

tro • < S e * » S. 

Os resultados obtidos Indicaram que a RSE no endocarpo 

de babaçu pode ser separada em três regiões, em função da TTT. 

A primeira para as temperaturas inferiores a 650°C-, a segunda 

para as temperaturas entre 700 e 1300°C; e a terceira para as 

temperaturas superiores a 1300°C. 

Na Figura 3.3 s3o mostrados os espectros característicos 

obtidos nas três regiões. Nas Figuras 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, sao 

mostrados, respectivamente, os valores à temperatura ambiente 

da susceptlbl 1 idade magnética RSE • -» spins desemparelnados 

(X>. da largura de linha pico a pico (U) e do fator g em fun

ção da TTT, com cada gráfico cobrindo toda a extensSo de TTT 

das três regiões. 



Tabela 3 .2 - Comprimento da penetração da microonda (6)* no 

endocarpo de babaçu tratado teralcaaente para a 

freqüência de 9,16 GHz. 

I TTT I Comprimento de penetração . 6 

300 1 

400 1 

500 1 

600 1 

700 1 

800 1 

900 1 

1000 1 

1200 1 

1400 I 

1600 1 

2200 1 

0 

0 

>100 

35 

3,5 

57 

.35 

.11 

77 

60 

47 

47 

46 

45 

x IO"» 

x IO"» 

x 10"» 

x 10"* 

x 10"* 

x 10"* 

x 10~* 

x 10'* 

x IO"* 

* 6 = (P/n H * f ) 4 ' 2 , onde p é a r e s t a t iv idade e l é t r i c a , 

M« a permeabilidade magnética e f a freqüência. 
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Canverso> 

Figura 3.3 - Espectros característicos de ressonância de spin 

eletOnlco (RSE) do endocarpo de babaçu tratado 

teratcaaente 

(no canto superior direito de cada espectro está indicada a 

ordem de grandeza do fator sultlpllcatlvo da escala vertical) 
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<anver3o) 

Figura 3.4 - Susceptlbi1 idade magnética RSE de spins de3empar«-

lhados (X) em funç3o da temperatura de tratamento 

térmico para o endocarpo de babaçu 

o o => • < 74 Mm ; • » = > • < 37 um (•= diâmetro ) 
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(anvorso) 

Figura 3.5 - Largura de linha pico a pico (Ü) em funçSo da 

temperatura de tratamento térmico para o endocarpo 

de babaçu 

o o => « < 74 MB ; • • - - > • < 37 Mm ( • = diâmetro ) 
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(anverso) 

Figura 3.6 - Fator g em função da temperatura de tratamento 

térmico para o endocarpo de babaçu 

o D => • < 74 H» ; • • = > • < 37 um (•= diâmetro ) 
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9.4.1 - Região d» TTT inferiores • 650°C 

A RSE observada no endocarpo de babaçu nessa faixa de 

TTT (Figura 3.3) independe da granulometrla das amostras. Ela é 

similar à verificada em outros materiais carbonosos C22-24, 

80-83] e corresponde à presença de radicais livres orgânicos 

estáveis. Segundo Lewis e Singer tratam-se de radicais arométi

cos tipo n. 

Os valores medidos para o fator g (Figura 3.6) são com

patíveis com os de radicais puros do tipo mencionado acima. 0 

decréscimo observado em g com a TTT, que passa de 2,0037 para 

pouco acima do correspondente ao elétron livre { 9 e
= 2,0023) 

entre 200 e £>50°C. é explicado pela diminuição da concentração 

de oxigênio, que acompanha o tratamento térmico, pois a cons

tante de acoplamento spln-órblta elevada desse hetero-átomo im

plica em valores maiores para g. 

Os valores da largura de linha e sua dependência com a 

TTT (Figura 3.5) estão relacionados com a Interação dipolar 

spin-protons e com a interação de troca spin-spin: a primeira 

explica os valores observados para U até 350°C; e a segunda, 

através de um processo de "exchange narrowing", que se dá pelo 

aumento da concentração de centros de spin, é responsável pela 

grande redução de W de 350 à 600°C, onde atinge valor abaixo 

de 1 Gauss. 

0 aumento da susceptlbl1 Idade em três ordens de grandeza 

•ntre 200 e 400°C (Figura 3.4) está associado à elevação da 
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concentração de radicals livres, pois Já é be» estabelecido 

[221 que esses centros de spin segue* multo bem a lei de Curle-

Uetss [843: 

X c w = C / (T - O) (3.14) 

onde T é a-temperatura absoluta, © é a temperatura de Curle-

Uelss, que no caso de materiais carbonosos é bem pequena 

[20,261, podendo ser tomada como zero [201, e C é a constante 

de Curle que é dada por C = H.Mp2.g2.J(J+l)/3k, onde N é o 

número de centros de spins de momento angular J e momento mag

nético g.J.Mg, Mg é o magneton de Bohr e k a constante de 

Boltzman. Como para os radicais livres J=l/2 pode-se determinar 

a concentração de radicais CN), que atinge valores em torno de 

4 x 10** spin/g na TTT de 400«C. 0 aumento verificado na 

concentração, que corresponde a um Intenso processo de Formação 

de radicais, ocorre justamente quando o material carbonoso so

fre sua maior varlaçSo de massa, caracterizada por uma grande 

saída de compostos voláteis e compostos condensávels à tempera

tura ambiente. 0 máximo observado entre 400 e 550°C indica que 

a formação de novos radicais se reduz, anui ando-se ou sendo 

igual à recomblnaçSo. A diminuição observada a partir de 550°C 

indica que a recoroblnaçSo de radicais se sobrepõe à formação. 

Estas reglSes sSo muito importantes, pois s3o aí que os radi

cais livres desempenham os papéis que ensejam os primeiros pas

sos do fenômeno da carbonlzaç3o, através de processos de poli-
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mertzaçlo (23,24,651, diretamente relacionados COB o ausento da 

dtmensTSo L_ dos planos grafftlcos e também a outras proprieda

des físicas do material, como o módulo de elasticidade Cscç3o 

3.53. 

3.4.2 - Região de TTT entre 700 e 1300°C 

As balxa3 IntensIdades do3 espectros da3 amostras aa-

croscóplcas nesta faixa de TTT (Figura 3.3), com a n3o obsei— 

vSncla de um sinal dysonlano. Indica que a ressonância dos 

portadores de cargas livres está de certo modo bloqueada. Esse 

fenômeno pode ser explicado de forma especial para o endocarpo 

de babaçu tratado termlcamente, como devido ao "efeito silício" 

[851, pois o teor de cinzas do material nesta faixa de TTT si

tua-se entre 5 e 8%, 3endo 80X des3a fa3e mineral 5102, <lue * 

a substância causadora do efeito. Segundo Singer e Wagoner, 

acima de 300°C as estruturas do tipo grafite podem reagir com 

o S102, formando compostos superficiais ou substitucionais com 

o SI que produzem efeitos no3 experimentos de RSE, como o alar

gamento das linhas. Conclui-se que no caso do endocarpo de ba

baçu, o "efeito silício" ocorre a partir do proce33o de trata

mento térmico, onde ertas amostras garantldaaente passam por 

teaperaturas acima de 300°C, tendo como participantes seu 

Si02 intrínseco e os seus mlcrocrlstalites. Por outro lado a 
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breve elevação e eelhorla de definição da Unha em 1200°C, que 

apresenta algueas características assimétricas no eixo vertical 

como a daa Unhas dysonlanas, aas multo alargada no eixo hori

zontal, consubstancia a conclusão anterior, pois nessa TTT tea

se ainda o "efeito si 1 feio" provocando ua alargamento de Unha, 

•as só que ea aenor proporção que nas TTT anteriores, por es-

tar-se na'proximidade de 1300*C, que é a teaper atura onde se 

processa uaa transformação estrutural do eater1 ai, envolvendo 

seu SIO2 intrínseco, coa reflexos ~1 aportantes na RSE. que será 

discutida na sec3o 3.4.3. 

Mo caso das aaostras ao idas, os espectros ti versa ua 

coaportaaento nao coaua da região de transição, no sentido de 

serea bea definidos (Figura 3.3). Ea cada espectro observou-se 

seapre a presença de duas Unhas de larguras diferentes sep ar á-

vels, uaa fina coa largura aproxiaadaaente constante ea todo o 

Intervalo (Figura 3.5), e outra aals larga, cuja largura cresce 

cerca de uaa ordea de grandeza até 1000*C, sofrendo ua decrôs-

clao a partir daí. 

Para a elucidação da natureza dos centros de spin causa

dores destas duas Unhas, álea das lnforaaçoes fornecidas a 

teaper atura ambiente pela variação dos valores de X, 9 • g coa 

a TTT (Figuras 3.4, 3.5 e 3.6), foras obtidos espectros «a fun

ção da teaper atura, reduzIndo-se a aesaa ate 113 K (-160*0. 

Ra Figura 3.7 é aostrado a evolução dos espectros para uaa 

aaostra aoida típica desta região (TTT»1000#C) ea três teape-

raturas diferentes. Observa-se que a Intensidade da Unha larga 
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Figura 3.7 - Espectros da amostra de endocarpo de babaçu cos 

TTT de 1000«C «• < 37 MS) es troa teaperaturas 

absolutas diferentes 

(as escalas verticais apresentas o sesso fator sultlpllcatlvo) 
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sofre pouca variação, enquanto a estreita apresenta uma grande 

elevação com a redução da temperatura. 

0 comportamento da susceptlbl1 Idade das duas linhas é 

mostrado na Figura 3.8 em função do inverso da temperatura. Pa

ra verlflcar-se a contribuição dominante, são Inseridos nesta 

figuras ajustes com a lei de Curle-Uelss (equação (3.14)), que 

dá uma contribuição inversamente proporcional à temperatura: e 

com o paramagnetlsmo de Paul 1, que é Independente da temperatu

ra na faixa de temperaturas exploradas C313. Observa-se que a 

linha estreita tem um comportamento dominante de Curle-Uelss, 

que 6 característico de centros de spin localizados, enquanto a 

mais larga apresenta um comportamento bem próximo ao de Pauli, 

característico de portadores de cargas livres. 

Pode-se agora, com as informações acima e através das 

InformaçSes à temperatura ambiente em função da TTT, concluir 

sobre a origem das duas linhas. 

k linha estreita corresponde a centros de spins desempa-

relhados localizados associados a radicais livres remanescen

tes, cuja concentração se reduz: gradatlvãmente com o tratamento 

térmico. Note-se que a largura de Unha aproximadamente cons

tante (Figura 3.5) e o fator g também constante e pouco aclaa 

de £_ (Figura 3.6), Independentes portanto do ausento da condu-

tivldade elétrica e do "efeito silício", corroboram esta con

clusão. 
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Figura 3.8 - Susceptlbi 1 idade magnética de spins da Unha es

treita <Xy?) e da linha larga (X^) para a amos

tra de endocarpo de babaçu com TTT de 1000°C 

f# < 37 Mm) em funçSo do Inverso da temperatura 

absoluta 
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Já a linha mais larga corresponde a uma componente domi

nante devido a portadores de cargas livres dos mlcrocrlstalItes 

tipo grafite do material. A elevação de U dessa linha larga com 

a TTT (Figura 3.5) é explicada pelo alargamento de linha provo

cado pelo "efeito silfeio", que é proporcional à TTT C253 e se 

circunscreve aos mlcrocrlstalItes, onde Justamente se situam os 

portadore8.de cargas livres. O decréscimo observado em U da li

nha larga em 1200°C, embora paradoxalmente ocorra numa TTT 

mais elevada, pode ser explicado e inclusive confirma a hipóte

se feita anteriormente, indicando que ele tem a mesma causa que 

a de melhoria de definição da linha das amostras macroscópicas 

em 1200°C, ou seja: redução de atuação do "efeito silício" pe

la sua vizinhança com 1300°C, como será analisado na próxima 

seção. 

3.4.3 - RegiSo de TTT superiores a 1300°C 

O reaparecimento pleno da RSE das amostras macroscópicas 

nas TTT superiores a 1300sC (Figura 4.3) está em parte relacio

nado com o "efeito silício", só que de forma Inversa è ante

rior. Em torno de 1300°C o endocarpo de babaçu sofre uma mu

dança estrutural, caracterizada pela transformação do seu Si02 

Intrínseco em carbeto de silício cristalino fase & (&-S1C) 

[81, sendo que isto ocorre de forma que não acontece difusão de 

http://portadore8.de
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nenhuma quantidade apreciável de Si para as posições anterio

res, em virtude do resfriamento rápido da amostra após o trata

mento térmico C853, portanto a ressonância dos portadores de 

cargas livres dos microcristalites graffticos pode ser plena

mente observada. A forma dysoniana das 1'rthas consubstancia es

se fato, indicando que a ressonância observada tem uma partici

pação fundamental dos portadores do cargas livres, como é re

querido pela teoria de Dyson [86,873. Essa teoria também expli

ca a diferença entre a forma de linha das amostras macroscópi

cas (dysonianas) e das amostras moídas (lorentzianas). 0 pri

meiro caso ocorre devido a • >> 6 e o segundo devido a • < 6. 

Pode-se portanto concluir que essa linha é uma continua

ção da linha larga obtida em toda regi3o de transiç3o, como po

de ser observado pela análise das Figuras 3.3 - 3.6 em conjunto 

com as informações anteriores referentes ao aparecimento e a 

posterior extinção do "efeito silício" com o tratamento térmi

co. 

Deve-se finalmente acrescentar, que em vários trabalhos 

[26-31,881 s"3o apresentadas indicações de que o comportamento 

da RSE dos portadores de cargas livres d3 materiais carbonosos, 

estejam associados às suas interações com defeitos de rede dos 

mlcrocristalites, impurezas e também a mudanças estruturais que 

acontecem no material. Com relação ao endocarpo de babaçu o fa

to concreto a se apresentar neste trabalho é o papel de desta

que desempenhado pelo "efeito si 1 feio". 
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3.3 - Modelo granular con a influencia das ltgaçQea-cruzadas 

para a determinação do modulo de elasticidade em função 

da temperatura de trataaento térmico 

Como foi explicitado anteriormente a matriz carbonosa 

que pretende-se aqui determinar o módulo, é composta por duas 

partes: pela estrutura granular (mtcrocrlstal Ites, UgaçSes-

cruzadas e microporo3), com módulo E,„_ e fração de volume V ; 

e pelos meso e macroporos, que formam uma fase porosa aberta 

com módulo nulo e fração de volume V a (onde V a= 1 - Ve_) . 

Os primeiros limites para o módulo de elasticidade de um 

material heterogêneo, composto por dua3 fases (ou mais) unifor

mes e Isotropicas, foram estabelecidos por Paul [893, que obte

ve uma expressão (equação (21) de CB93), que correlaciona multo 

bem seus valores experimentais de módulo. Utilizando-se esta 

expressão para a matriz carbonosa, obtem-se: 

E = A . E e g (3.15) 

onde A 4 um fator multlplIcatlvo quo fica dado por: 

1 " <1-V0„)** e9 
1 " d-V M)^.tJ - (1-V0„><*3 eg eg 

(3.16) 
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No caso de se ter alta concentração relativa de V a equação 

(3.16) pode ser escrita como: 

A s Veg " ^-Veg^'3-" <1-Veg>4*3 (31*/) 

(para VGg/Vpa »1) 

Outro caso que vale a pena ser analisado é o do limite 

superior do módulo (equação (1) de [893), onde obtem-se sim

plesmente: A = V , ou seja, o fator A se resume a apenas o 

primeiro termo de (3.17). 0 fator A também se resume à V„„ caso r eg 

seja empregada a regra das misturas para fases conjugadas em 

paralelo [903, o que em nosso caso seria teoricamente exato se 

os meso e macroporos fossem paralelos à direção de apllcação da 

carga. De qualquer forma os valores experimentais de módulo de 

materiais heterogêneos [89,913 diferem no máximo em 15% em re-

1ação a solução de limite superior do módulo, portanto pode-se 

afirmar, embora não seja direto ao observar-se a primeira vista 

na equação (3.16), que o fator A é aproximadamente proporcional 

a Veg-

Há multo tempo vem sendo mencionado o papel importante 

desempenhado pelas 1igaçSes-cruzadas nas propriedades mecânicas 

de materiais carbonosos t 1, 7,11,353, sendo que recentemente 

vem sendo enfatizado o tratamento de carvões como uma rede po-

llmérica macromolecular tridimensional, com alto caráter de 11-

gaçSes-cruzadas [4,9,10,57,92-953. 
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Para se estudar a elasticidade de um sistema randomlco, 

como num certo sentido pode ser encarada a rede pollmórica, em

pregando- se um modelo randomlco geral [963 tem-se que descrever 

o sistema por partículas mass Was pontuais no espaço com loca

lização random1ca. conectadas aleatoriamente por molas com 

constantes de mola aleatórias. Entretanto este modelo geral com 

tantos parâmetros é intratável [96]. Consequentemente são ana

lisados na literatura modelos efetivos, onde são feitas certas 

constderaçSes, como por exemplo o modelo pseudo-aleatório C96Í, 

onde Selo consideradas molas apenas entre os primeiros vizinhos 

e com igual constante de mola. São também considerados certos 

casos particulares de rede, como a rede cübica de face centrada 

[97], tratada teoricamente como uma transição de percolação na 

rede elástica. 

No modelo proposto aqui as 1lgações-cruzadas terão a Im

portância enfatizada nas referências [1,4,11,7,9-12,35,57, 

92-953, mas será também levado em conta a presença dos mlcro-

crlstalltea na estrutura granular. Portanto as partículas mas-

slvas, ao invés de serem pontuais, terão dimensão. Utilizando-

se um modelo com rede cüblca simples , é mostrada na Figura 3.9 

a estrutura granular efetiva. Ho modelo as "partículas" de di

mensão efetiva L correspondem aos mlcrocrlstalItes, sendo L da

do por: 

L = [<TI/4> La
2 Lc]«* (3.18) 
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Figura 3.9 - Desenho esquemátlco da estrutura granular efetiva 

para a determinação do módulo de elasticidade 

(a) Corte bidimensional 

(b) Cela unitária com esforço na dlreçSo vertical 



8: 

T 

S 

(b) 

-F 



83 

onde L_ é a diâmetro médio dos planos tipo grafite e Lc a es

pessura do conjunto de planos que formam o mlcrocristallte; as 

molas entre os mlcrocristalites, consideradas apenas entre os 

primeiros vizinhos de comprimento S, correspondem às 1IgaçOes-

cruzadas; finalmente os espaços vazios entre "partículas" (ml-

crocristal ites) e molas (1Igaçoes-cruzadas) correspondem aos 

micropore*. 

Se a estrutura granular for submetida a um esforço na 

dlreçlo vertical, uma cela unitária pode ser representada como 

mostra a Figura 3.9 b). Para pequenas deformações dentro do re

gime elástico do material, a lei de Hooke, expressa em termos 

de força (F), pode ser escrita como: 

F = K (a - a"> (3.19a) 

ou ainda: F/a* = (K/a).[(a - a')/a] (3.19b) 

onde (a - a') é a varlacSo de comprimento da cela unitária, e K 

a constante elástica equivalente da associação em série das 

duas semi-moias de comprimento S/2 com o mlcrocristallte. 

A expressão (3.19b) corresponde à lei de Hooke expressa 

em termos de tensão e deformação. Portanto o módulo de elasti

cidade da estrutura granular é dado por: 

E G g = K/a (3.20) 
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Como poderia ser esperado, a equação (3.20) corresponde exata

mente ao coeficiente de rigidez ("stiffness") c ^ de uma rede 

cúbica, que dá o módulo de elasticidade na direção de um dos 

eixos principais (confira, por exemplo, a equação (4.34) de 

[983). 

Para determinai—se K serão feitas algumas considerações 

sobre os mlcrocrlstalltes. Sabe-se que o módulo de elasticidade 

do grafite monocrlstalino [7,99,1001, que tem alta anlsotropla, 

é cerca de uma a três ordens de grandeza mais elevado que o dos 

materiais carbonosos sólidos tratados termlcamente [32-34], in

cluindo-se até o grafite pol1 cristalino [99,1003. Embora estes 

valores numéricos refiram-se a monocrlstals com alto grau de 

perfeição, observa-se que monocrlstals pequenos pouco perfeitos 

apresentam altos valores de módulo [7,353. Portanto, como apro

ximação, os mlcrocrlstalltes serão considerados corpos rígidos 

na estrutura granular, e assim o valor de K reduz-se ao da as

sociação em série das duas seml-molas, que eqüivale ao de uma 

•oIa com comprimento S. 

Já que as molas representam 1IgaçQes-cruzadas entre ml

crocrlstal ltes vizinhos, pode-se escrever (lembrando-se da ex

pressão que fornece o resultado da associação em paralelo de 

mo 1 aJ) : 

K = H l c * (3.21) 
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onde N|c é o número médio de 1lgaçOee-cruzadas entre •lcrocrle

tal ites vizinhos e k a constante media equivalente de uma única 

1lgaçao. 

Desde que o aumento dos planos do tipo grafite (aumento 

de La) com a TTT, pode ocorrer com a absorção de átomos de car

bono ou mesmo ndcleos aromátlcos das 1lgaçoes-cruzadas. este 

aumento se processa às expensas das extensões dessas ligações, 

p^de-ee portanto propor que as molas possuas constante Jr função 

apenas do comprimento S. Pode-se então escrever: 

* = B/S (3.22) 

onde B é uma constante com dimensão de força. 

Para determinar-se a variação do número médio N. de 

1lgaçoes-cruzadas entre microcristalites vizinhos é conveniente 

analisar-se primeiro a variação do número de microcristalites. 

Considerando-se que: I) como foi mostrado na seção 3.2, 

embora a dimensão La dos planos graffticos aumente, o número 

H__ de microcristalites por unidade de volume, que é dado pela 

expressão (3.3), permanece constante nuaa extensa faixa da TTT 

(apenas a partir de 1000°C e principalmente em temperaturas 

mais elevadas este número começa a decrescer); il) a perda de 

massa com o tratamento térmico, principalmente para as tempera

turas superiores a 500°C, é pequena [37,1013; iil) as liga-

çOes-cruzadas apresentam grande estabilidade [111 (elas saem de 

usa face de um microcr1staiite e atingem outra face de outro 



86 

mlcrocristal1 te), pode-se entSo assumir que o numero de liga

ções permanece constante enquanto o número de mlcrocristalltes 

também o for. Portanto Njc só começa a variar quando Nmc também 

o f i zer. 

Para determinar-se uma relaçSo geral entre N. e N se

rá Inicialmente examinado o caso em que os mlcrocristalltes se 

coalescem aos pares, ou seja, que N passe de um valor inicial 

Nmcv para um final: Nmc = (Nmcv/2) (no caso do endocarpo de 

babaçu Isto acontece sm torno da TTT de 2100°C). Com o decrés

cimo de Nmc, Nlc tende a aumentar, pois ao se Juntar- dois ml

crocri stal ltes o número de faces, em relaçSo às faces Iniciais 

aumenta de 6 para 10 <n3o s3o 12 pois se perdem 2 faces na coa-

lescêncla). Sendo assim Ni_ passa de um valor constante Inicial 

Njci, para um valor final: Hlc = Njci.C10/6) = Nlc*.(5/J). 

0 raciocínio anterior pode ser generalizado pa~a o caso 

onde Hjc é dado por: 

Nlc = Nlci, <5/3>n (3.23) 

sendo n definido pela relaçSo: Nmc/Nmcv = (l/2)n, o que mos

tra que n corresponde ao número de vezes que o número Inicial 

de mlcrocristalites (Nm_v) se reduz à metade, como numa P.G. 
IRQ 

decrescente de raz3o 1/2 . E x p l l c l t a n d o - s e e s t e número obtem-

s e : 

n = log 2 <Nm c , /Nm c) (3 .24 ) 
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Utilizando-se a equação (3.3) pode-se escrever: 

n = log2 í C(LC / d(0Ç)2)) +1] / t(Lc / d( 0 0 2 )K +13 ) (3.25) 

onde (L / d(QQ2j );, corresponde aos valores dos parâmetros nu

ma fase inicial do tratamento térmico. No caso do endocarpo de 

babaçu esta fase Inicial pode ser tomada na faixa de TTT entre 

400 e 1000°C, quando a raz3o Lc
/d(002) fica praticamente cons

tante ccs valor Igual a 2.0 . 

Substltuindo-se (3.20), (3.21), (3.22) e (3.23) em 

(3.15) o módulo de elasticidade fica: 

t = A B Nlcv (5/3)n / (a S) (3.2É>> 

Nesta equação, a e S pwdem ser colocados em função da dimensão 

L dos mlcrocrlstal1tes e da fração de volume X dos r crocrle-

talltes na estrutura granular, pois na estrutura granular 

efetiva S é igual a (a - L) e X eqüivale a (L3/a3). Portanto-. 

E = C.(5/3>n.<l/L*).C X** / (1 - X<*)3 (3.27) 

onde nessa expressão falta substituir o valor de X, que pode 

ser determinado como na seção 3.2. Os valores de L e de n são 

respectivamente dados pelas expressOes (3.18) e (3.25). 0 fator 

multiplicativo C é definido por; 
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C = A.B.Nlci, (3.28) 

Anallsando-se os valores experimentais de meso e macro-

porosIdade de alguns materials carbonosos C59-633, o que cor

responde a analisar a fração de volume V a, observa-se que em

bora as densidades dos materiais variem bastante com a TTT, a 

fração de volume l~V_a (=V ) é elevada e varia no máximo em 

10%, ou seja, multo menor que as variações sofridas pelo módulo 

com o tratamento térmico, que chega a triplicar de valor. Poi— 

tanto o fator A, que é aproximadamente proporcional a V , pode 

ser considerado em primeira aproximação independente da TTT. 

Consequentemente, pelo discutido acima sobre A e como B 

e Hjcv são considerados constantes no desenvolvimento, o fator 

muitipl1 catlvo C pode também ser considerado em primeira apro

ximação como constante. 

0 fator C, que tem dimensão de tensão x (comprimento)2, 

pode ser Interpretado como uma constante característica da 

estrutura granular de cada material que representa seu respec

tivo grau de rigidez. Embora seja difícil determinar o valor 

absoluto de C de forma Independente, já está garantido, com a 

expressão (3.27), o conhecimento sobre a variação relativa do 

módulo com a TTT. Caso seja possível a determinação de alguns, 

ou pelo menos um valor experimental do módulo, pode-se estimar 

o valor de C e assim determinar-se a variação teórica do módulo 

com a TTT, podendo-se então comparar o comportamento experimen

tal com a previsão teórica. 
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Para o uso da expressão (3.27), os valores dos parâme

tros necesários estão dados ou calculados nas seçQeB h.\ e 3.2. 

Ha Figura 3.10 4 mostrada a variação do módulo teórico e as 

contribuições Individuais de seus termos multlpl1 cativos 

f«=(5/3)n. f2= l/L* e f3= X**/U-X«*> em função da 

TTT. Para -se obter os valores absolutos do módulo resta apenas 

o valor do fator C (equação (4.28)), que não pode ser obtido de 

forma Independente, mas sim com alguns ou pelo menos um valor 

de módulo experimental. Utilizando-se os valores de módulo das 

amostras com TTT superiores a 700°C (seção A.2), obtém-se: 

C = (9,7 ± 0,7) x 10«< Pa 62 

Com o valor médio de C, pode-se agora colocar num gráfi

co a curva teórica absoluta do módulo em função da TTT. Esta 

curva é mostrada na Figura 3.11, linha cheia. Juntamente com os 

valores experimentais. Observa-se que a curva teórica consegue 

reproduzir de forma razoável o comportamento experimental, e em 

particular o máximo de E que ocorre em torno da TTT de 1000°C. 

A existência deste máximo, que também ocorre em outros mate

riais carbonosos sólidos, pode ser entendida pela figura 3.10 

em razão da rápida elevação da contribuição do termo f j até 

900-1000°C que se estabiliza a partir de 1100°C, e do decrés

cimo da contribuição do termo f2, que embora apresente usa 

taxa de decréscimo menor que a de acréscimo inicial de f3, 

mantém seu decréscimo mesmo acima de 1000-1100°C. Como o termo 
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Figura 3.10 - VarlaçSo relativa do módulo de elasticidade teó

rico com ac contlbulçSec individuais dos termos 

multlpllcatIvos em função da temperatura de tra

tamento térmico para o endocarpo de babaçu 
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Figura 3.11 - Módulo de elasticidade experimental e teórico do 

endocarpc de babaçu em funçSo da temperatura de 

tratamento térmico 
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f« permanece inicialmente aproximadamente constante (até 

1100°C sua variaç3o é de pouco mais que 5X) , pode-se concluir 

que o máximo se dá quando as inclinações das contribuídos de 

fj e fs se Igualam em valor absoluto. 

A regido de TTT entre 400 e 650°C é a que apresenta 

maiores diferenças entre os valores teóricos e experimentais do 

módulo. Me'm da possibilidade da nao verificação absoluta de 

alguma das assunções feitas, uma hipótese que pode explicar tal 

comportamento é que nessa faixa de TTT tem-se na matriz carbo-

nosa uma Importante presença da radicais livres orgânicos 

[22-24,80-831, que estlo intimamente ligados às mudanças estru

turais que ocorrem no material pelo processo de carbonlzaçSo 

[23,24,653. Na seçSo 3.4.1 foi mostrado que com o tratamento 

térmico a concentração de radicais atinge um máximo em torno de 

400°C, sofrendo apenas a partir de 550-600°C um decréscimo, 

ou seja, primeiramente tem-se uma grande formação de radicais, 

depots na regi cio de máximo a formaçlo de novos radicais se re

duz, anui ando-se ou sendo Igual a recombinaçlSo e finalmente a 

recombInação se sobrepõe, com o número de radicais tornando-se 

insignificante acima de 650°C. Portanto a formação destes ra

dicais, que se localizam na mesofase do material onde se situam 

as ligações cruzadas, pode resultar num "enfraquecimento" de 

parte das ligações, sendo que parte delas só estariam plenamen

te consolidadas a partir do processo de recombinaç3o dos radi

cais. 
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Uma avaliação quantitativa absoluta referente a essa hi

pótese é difícil de ser conseguida, entretanto pode-se fazer 

uma estimativa, válida em termos comparativos, que corresponde 

a substituir N\c* da expressão (3.27) por: 

Nlci ' = Nlcc (1 - D I) (3.29) 

onde ] representa a concentração de radicais livres, que pode 

ser determinada por ressonância de spin eletrônlvo (RSE), e D 

uma constante de normalização, que é difícil de ser determinada 

independentemente, mas que pode ser estimada a partir de um va

lor de módulo de referência dessa faixa de TTT, podendo-se en

tão para as outras amostras fazer-se uma compararação entre os 

outros valores experimentais e teóricos 

Para o endocarpo de babaçu os valores experimentais de I 

estão dados na seção 3.4. Escolhendo-se como referência a amos

tra com TTT de 500°C, obtem-se: 

D = 6.5 x 10"2< g/spln 

Com o valor de D, a incorporação da modificação (3.29) 

na expressão teórica (3.27) pode ser quantificada, sendo mos

trada na figura 3.11 pela linha tracejada. Observa-se que com 

isto consegue-se fitar muito bem os valores experimentais das 

outras TTT dessa faixa, além obviamente da amostra de 500°C, 

tomada como referência. 



I V — C O N C L U S o E S 

O modelo granular e a expressão desenvolvida para a fra

ção de volume X da fase condutor a da estrutura granular, que 

foi aplicado ao endocarpo de babaçu, podes ser, es princípio, 

aplicados a outros saterials carbonosos não-grafítlcos tratados 

térslcasente, onde Be Incluem usa série de carvOes minerals e 

-'- j. ais. A expressão aqui obtida para X tem um aspIo doaínlo 

de validade es termos de intervalo de temperaturas de tratamen

to térmico (TTT), sendo que os parâmetros estruturais necessá

rios podes ser obtidos com confiabilidade com as técnicas não 

destrutivas de dlfração de raios-X e espalhamento de ralos-X a 

baixo angulo. 

Os resultados obtidos com o modelo granular, através da 

expressão de X, Juntamente com a teoria de percolação, conse

gues explicar o comportamento geral da reslstividade elétrica 

dos saterials carbonosos em função da TTT, onde a mesma reduz-

se várias ordens de grandeza nus curto intervalo de TTT, mos

trando que este cosportasento pode ser descrito coso usa tran

sição de percolação e que o secan isso de condução eletrOnlca se 

processa na estrutura granular cos o envoivisento de sicrocrle

tal ites e mi croporos. Por outro lado a fração de volume críti

ca, onde começam a se estabelecer trajetórias contínuas de con-

94 
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duçao, foi aqui calculada para o endocarpo de babaçu, aendo o 

valor numérico obtido de 0,32 correspondente a uma TTT crítica 

de 660°C, que situa-se dentro da faixa prevista por Careona e 

Delhaes em 1978 £203. 

£ 1aportante ressaltar, que o pi ato observado de forma 

geral no comportamento da reslstlvldade acima de 1100°C, a 

despeito do ausento das dimensões dos mlcrocrlstalItes, é aqui 

explicado de forma natural, tendo-se es conta a dependência de 

P co» X e os valores obtidos para X nessa região (Figura 3.1). 

Os resultados obtidos com o estudo da ressonância de 

spin eletrônico (RSE) no endocarpo de babaçu tratado termlca-

•ente até 2200°C foram de particular Importância na elucidação 

da natureza dos centros de spin da região de transição (faixa 

de TTT entre 700 e 1300°C), mostrando uma conexão clara dessa 

regi3o com as duas adjacentes. Foram ai observados centros de 

spin localizados associados a radicais livres orgânicos rema

nescentes da regido de baixas TTT e portadores de cargas livres 

associados aos mlcrocrlstalites tipo grafite, que se acham ma

jor itárlamente presentes na região de altas TTT. As Interpreta

ções a respeito da natureza dos centros de spin na reglab de 

transição confirma» várias conclusões do trabalho de Hrozowskl 

utilizando RSE [263, e de Sarachik et ai. utilizando técnicas 

estéticas C273, mostrando que o ceptlcismo dos últimos autores 

a respeito de estudos de RSE nessa regiao nao é Justificado. 

Embora a condutlvldade elétrica torne-se apreciável a 

partir de 700*C, com a transição de percolação nSo metal - ae-
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tal, e seja praticamente constante acima de HOO°C, a contri

buição da RSE dos portadores de cargas livres para as amostras 

macroscópicas de endocarpo de babaçu n3o é de início plenamente 

observada devido ao "efeito silício", que tem sua origem no 

S102 intrínseco do material e que provoca alargamento de linha 

nos espectros de RSE desses portadores. Só acima de 13OO0C, 

quando o 'material apresenta uma transição estrutural com a 

transformação do S10* em ft-SiC, pode-se observar plenamente a 

ressonância destes portadores nas amostras macroscópicas, ob-

tendo-se ent<fc> uma linha dysoniana. 

A expressão desenvolvida para calcular o módulo de elas

ticidade de materiais carbonosos n3o graffticos em funçlo da 

TTT foi baseada num modelo microscópico envolvendo a estrutura 

granular com a participação fundamental das 1lgaç5es-cruzadas. 

Embora várias simplificações tenham sido feitas, a expressão 

teórica, quando aplicada ao endocarpo de babaçu tratado terml-

camente de 400 a 2200°C, conseguiu descrever satisfatoriamente 

o comportamento do módulo, em especial o máximo que aparece em 

torno da TTT de 1000°C, que também acontece em outros mate

riais. Apenas na regi3o abaixo de 650°C, ocorreram maiores di

ferenças expliçadas como resultado da Intensa formação de radi

cais livres orgânicos, que Implica, segundo a hipótese desen

volvida, num "enfraquecimento" de parte das ligações. 
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A.l - Perímetros estrutural» 4o endocarpo d» babaçu tratado 

term1cement» até 2200°C 

A.1.1 - Dlfraçlo de ralos-X (caracterIzaçlo dom microcristali-

tea> 

Na Figura A.l s3o mostrados os espectros de dlfraçlo de 

ralos-X das amostras nas diversas temperaturas de tratamento 

térmico (TTT). Em todos os espectros observa-se a presença das 

Unhas características da estrutura turbostrática dos micro-

cristalltes tipo grafite, ou seja, linhas tridimensionais (001) 

com 1 par e bidimensionais (hk). A evolução dos microcristali-

tes em dlreçSo a um melhor ordenamento pode ser notada pelo es

treitamento das linhas, aumento da intensidade e uma gradual 

mudança das poslçSes angulares de máximo para as posições cor

respondentes às linhas do grafite. O crescimento dos microcrls-

talltes é mostrado na Figura A.2, através das varlaçOes das 

dimensões La e Lc, determinadas pelas expressões (1.1) e (1.2), 

com a TTT. 0 espaçamento interplanar médio d(002)» determinado 

por (1.3), é mostrado na Figura A.3 em funçSo da TTT, onde ob

serva-se uma clara tendência deste par&metro, à medida que a 

TTT seja mais elevada, em dlreçSo ao do grafite. 

Outra informação importante que pode ser obtida com os 

espectros de dlfraçSo de ralos-X do endocarpo de babaçu é que 

entre 1200 e 1400°C aparecem três novas linhas. 0 surgimento 



99 

dessas linhas 4 atribuído Inequivocamente a una transformação 

estrutural que acontece neste intervalo em que o dloxido de si

lício (SlOt> da fase mineral do material (confira seção A.2.2) 

é transformado em carbeto de silício fase beta (ffc-SlC). Esta 

mudança estrutural tem reflexos Importantes em algumas proprie

dades físicas do endocarpo de babaçu, como ressonância de spin 

eletrOnico (analisada na 8<aç3o 3.4) e densidade verdadeira (a 

ser analisada na seça*o A.2.5). 
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Ftgura A.l - Espectros característicos de dlfraçSo de ralos-X 

do endocarpo de babaçu nas várias temperaturas de 

tratamento térmico 

(hkl) - posições correspondentes às linhas do gra

fite 

(hk) - linhas de reflexões bidimensionais da es

trutura turbostátlca 

a) - l inha (001) do &-SIC 

b) - Unha (220) do &-SIC 

c) - l inha (311) do &-SIC 
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Figura A.2 - DlmensSes La e Lc do endocarpo de babaçu em funçlo 

da temperatura de tratamento térmico 
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Figura A.3 - Distancia interplanar d ( 0 0 2) <*° endocarpo de baba

çu em funçSo da temperatura de tratamento térmico 
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A.1.2 - EapalhmMnto d» ralom-X a balxo Ingulo tcaractorlzaçto 

da «strutura porosa) 

Os gráficos de Gulnler das amostras nas diversas tempe

raturas de carbonlzaçao s3o mostrados na Figura A.4. Observa-se 

que as inclinações das regiBee lineares e a intensidade 1(0), 

estrapolada para h=0, vSo aumentando com a temperatura de tra

tamento. O ralo de giro médio R dos poros (que aqui podem ser 

considerados mlcroporos), calculado pelas lncllnaçBes das re

giões lineares, é mostrado na Figura A.5 em funçSo da TTT. Ob

serva-se um aumento gradativo da dimensão dos poros com o tra

tamento térmico. Isto nSo implica, a princípio, numa elevação 

do volume total da fase porosa, pois o volume médio dos poros e 

o número de poros por unidade de volume apresentam dependências 

Inversas em relaçSo a R_ (expressões (1.5) e (1.6)), de forma 

que obtém-se uma dependência para o volume total proporcional a 

1<0> Rg-3. 
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Figura A.4 - Gráficos de Guinler do endocarpo de babaçu nas vá

rias temperaturas de tratamento térmico 

(h = 4TT.sen6/K , sendo 2© o ângulo de espalha-

mento e X o comprimento de onda da radiação) 
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Figura A.5 - Ralo de giro médio, R , do endocarpo de babaçu em 

funçSo da temperatura de tratamento térmico 
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à.2 - PertasAro* físico* a qui alço* do endocarpo de babaçu 

tratado teralcamente ate 2200°C 

A.2.1 - Rendimento em «assa 

A fração ea aassa que resulta do tratamento térmico, ea 

relação à aaostra natural seca, é denoalnada de rendtaento ea 

aassa (ou ea peso). taabea chaaada de rendlaento da carbonlza-

çao. 

Na Figura A.6 é aostrado o rendlaento ea aassa do endo-

carpo de babaçu ea funçSo da teaperatura de tratamento téralco 

(TTT). A dependência observada é slallar à verificada ea outros 

material8 carbonosos de bloaassa 07,43,46,102,103}, sendo con

seqüência direta das reações de carbonlzaç3o que acoapanhaa o 

tratamento, que V3o degradando seletlvaaente a celulose, heal-

celulose e llgnlna (confira a seção 2.1.3). Deve-se entretanto 

destacar, que os valores nuaerlcos obtidos coa o endocarpo de 

babaçu em cada TTT sSo superiores aos de outros materiais, o 

que é explicado pelo seu alto teor de llgnlna [44,451. 
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Figura A.6 - Rendimento em massa do endocarpo de babaçu em fun-

ç3o da temperatura de tratamento térmico 
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A.2.2 - Anil is* Imediata • «nil la» elementar 

Na. Figura A.7 e A.8 s3o fornecidas, respectivamente, as 

curvas referentes a análise imediata e análise elementar em 

base seca do endocarpo de babaçu em função da TTT. 

Note-se que o processo de tratamento térmico do material 

carbonoso Implica num decréscimo do teor de oxigênio e hidrogê

nio, e um aumento paulatino do teor de carbono, daí resulta o 

termo "carbon 1zaçSo", que é também utilizado para definir o 

tratamento. 

Deve-se destacar, que con relação às cinzas, o endocarpo 

de babaçu apresenta uma grande diferença em relações a outros 

materiais, no sentido de apresentar um elevado teor de dl oxido 

de silício (Si02), que corresponde a aproximadamente 80X dessa 

fase mineral £39,51,523. 

A.2.3 - Varlaçío das dimensões geométricas 

As variações macroscópicas observadas nas dimensões geo

métricas e no volume de amostras cilíndricas de endocarpo de 

babaçu com fibras paralelas ao eixo sSo mostradas na Figura A.9 

em função da TTT. Estas variações. Juntamente com o rendimento 

ea massa, é que definem a densidade aparente do material. 
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Figura A.7 - Análise imediata do endocarpo de babaçu em função 

da temperatura de tratamento térmico 
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Figura A.8 - Análise elementar do endocarpo de babaçu em funçSo 

da temperatura de tratamento térmico 
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Figura A.9 - Variação das dleensoes geonétrlcas do endocarpo de 

babaçu en funçSo da teeperatura de tratamento téi— 

•lco 
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A.2.4 - Densidade «parente 

A densidade aparente do endocarpo de babaçu, obtida di

retamente da relaçSo da massa pelo volume de amostras cilíndri

cas, é mostrada na Figura A.10 em funçSo da TTT. 0 comportamen

to qualitativo é similar ao de outras blomassas tratadas terml-

camente, entretanto os valores numéricos s2o superiores, sendo 

cerca do triplo do eucalipto [43,1023 e o quádruplo do pinus 

[1033: o que é de relevante importância em várias aplicações. 

A.2.5 - Densidade verdadeira 

0 fluido de deslocamento utilizado para a determinação 

da densidade verdadeira foi água, empregando-se o método de 

plcnometria. Em geral os valores medidos com esse fluido con

cordam com os medidos com hélio [633, que sendo a molécula me

nor, é a que em princípio possui maiores chances de penetração 

na estrutura porosa. 

Na Figura A.11 é mostrada a densidade "verdadeira" do 

endocarpo de babaçu em funçSo da TTT. Até 1000°C o comporta

mento é similar ao de outros materiais carbonosos [17,433. En

tretanto, a partir dessa TTT observa-se um comportamento anôma

lo, com um decréscimo nSo esperado, pois os mlcrocrlstalites, 

que sao os componentes principais para a deflnlçao do valor da 

densidade verdadeira, aumentam de densidade, Já que a a dl etan-
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Figura A.10 - Densidade aparente do endocarpo de babaçu em fun-

çtSo da temperatura de tratamento térmico 
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Figura A.11 - Densidade "verdade Ir a**- do endocarpo de babaçu eu 

funçSo da temperatura de trataaento tératco 
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cia lnterplanar d(oo2) B O r o d u z-

A causa do comportamento anômalo da densidade "verdadei

ra" acima de 1000°C pode ser explicado a partir da mudança es

trutural com a formação do &-S1C cristalino (seção A.1.1), que 

obsta a passagem do fluido sonda pela estrutura mlcroporosa do 

material, ou seja, a densidade que está sendo medida, princi

palmente acima de 1400°C, na verdade corresponde a um valor 

próximo da densidade da estrutura granular (como foi definida 

na seçllo 3.1/. Deve-se observar que as aspas da palavra "verda

deira" sSo colocadas por esse motivo. 

A.2,6 - ftolftlvldadé elétrica 

A resistlvldade elétrica a temperatura ambiente do erdo-

*carpo de babaçu é mostrada na Figura A.12 em funçSo da TTT O 

comportamento da resistlvldade, onde observa-se uma queda expo-

nenclal de doze ordens de grandeza entre 350 e 1200°C, é dis

cutido e Interpretado na seçSo 3.3. 
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Figura A.12 - Realstivldade elétrica do endocarpo de babaçu •• 

funçSo da temperatura de tratamento térmico 
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A.2.7 - Módulo d» elasticidade • tenalo d» ruptura 

Nas Figuras A.13 e A.14 são mostrados, respectivamente, 

o módulo de elasticidade e a tensão de ruptura do endocarpo de 

babaçu em função da TTT. 0 comportamento do módulo de elastici

dade é discutido e interpretado na seção 3.5. Com relação à 

tensão de ruptura, é necessário observar-se que para efeitos 

comparativos com outros materiais, deve-se levar em considera

ção as dlmensOes dos corpos de prova [1043. 

A.2,8 - Arsa superficial Interna 

As áreas superficiais internas do endocarpo de babaçu, 

determinadas pelo método BET através da adsorção e dessorção de 

COa a 195 K e de H2 a 77 K, estão mostradas na Figura A.15 em 

função da TTT. Os valores de área são elevados, principalmente 

em torno de 600°C, sendo que as mediaas com C02 são sempre 

superiores as medidas com N2. As causas desta diferença são 

discutidas em C633. 
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Figura A.13 - Módulo de elasticidade do endocarpo de babaçu em 

função da temperatura de tratamento térmico 
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Figura K.14 - Tensão de ruptura do endocarpo de babaçu em fun-

çSo da temperatura de tratamento térmico 

(amostras cilíndricas com diâmetro de 6 mm e al

tura de 12 mm) 
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Figura A.15 - Xreas superficiais internas do endocarpo de baba

çu por adsorçSo de COa a 195 K e de Hj a 77 K 

em funçSo da temperatura de tratamento térmico 
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A.2.9 - Poder caloríftco 

0 poder calor iflco superior do endocarpo de babaçu, me

dido por uma bomba calor 1métrica, é mostrado na Figura A.16 em 

funçSo da TTT. A dependência observada poderia ser aproximada

mente obtida a partir da análise elementar, pois existe corre

lação do poder calorfflco com os teores de carbono, oxigênio e 

hidrogênio C1051. Os valores numéricos obtidos sSo similares 

aos de outras blomassas [43,461, devendo-se entretanto destacar 

a importância da densidade do material nas aplicações calor 1mé

tricas, o que favorece de forma especial o material aqui estu

dado. 
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Figura A.16 - Poder calorífIco superior do endocarpo de babaçu 

em funcSo da teaperatura de tratamento toraIco 
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