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Resumo 

 

Estudos sobre cerâmicas porosas tem um grande interesse tecnológico e científico 

por estarem relacionadas a controle de catálise, poluentes particulados (aerossol), e 

metalurgia de pó, entre várias outras aplicações. Nesse contexto, a busca de novas 

estruturas cerâmicas porosas que apresentem uma maior eficiência de 

determinadas propriedades tem sido muito intensa recentemente. Neste trabalho 

desenvolvemos cerâmicas porosas de alumina do tipo espuma cerâmicas que foram 

investigadas como microcavidades em aplicações ópticas. Nanopartículas de 

alumina foram sinterizadas através de uma rota de sol-gel proteico, com baixo grau 

de toxicidade e transformadas em espumas cerâmicas constituídas por uma rede de 

poros com diâmetros variando de 0,8 µm a 10 µm, a depender dos parâmetros de 

processamento utilizados. Medidas de fluorescência em tais amostras com os poros 

preenchidos pelos corantes orgânicos Rodamina B e Rodamina 6G apresentaram 

uma emissão característica de laser randômico. 
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Abstract 

 

Studies on porous ceramics have a great technological and scientific interest 

because they are related to catalysis, control of pollutant particulates (aerosols), and 

powder metallurgy, among many other applications. In this context, the pursuit of 

new porous ceramic structures that exhibit a greater efficiency of certain properties 

has been very intense recently. In this work we develop alumina porous ceramic 

named ceramic foams that were investigated as microcavities in optical applications. 

Alumina nanoparticles were synthesized by a proteic sol-gel route with low level of 

toxicity and transformed into ceramic foams consisting of a network of pores with 

diameters ranging from 0.8 µm to 10 µm, depending on the processing parameters 

used. Fluorescence measurements in such samples with pores filled by organic dyes 

rhodamine B and rhodamine 6G exhibited emission characteristic of random laser. 



1 

 

CAPÍTULO 1 

1 – INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1 Introdução e Objetivos 

 

Sistemas que permitem espectroscopia de alta resolução têm sido objeto de 

muitos estudos, por suas aplicações em ciência e tecnologia. Existem várias 

abordagens, dentre as quais duas se destacam, micro e nanocavidades com alto 

fator de qualidade e o engrandecimento da resposta óptica [1,2]. 

Os efeitos ópticos encontrados em materiais com estrutura macroporosa 

podem ser usados no estudo de propriedades ópticas de moléculas isoladas, 

utilizando laser de baixa potência e bem mais baratos. Também são estudadas 

aplicações em espectroscopia e desenvolvimento de sensores mais diversos. 

Microcavidades com alto fator de qualidade Q têm tido grande interesse nos últimos 

anos, pela possibilidade de obter emissão laser com baixas potencias de bombeio e 

pela capacidade de ser utilizado em espectroscopia de alta resolução. Nesse 

sentido, tem-se desenvolvido microcavidades, normalmente de sílica, em diversas 

formas: microcapilar, esferas, toróide, etc. [2,3]. 

Nesse sentido, esse trabalho propõe a produção de cerâmicas porosas para 

serem utilizadas como microcavidades ópticas. Essas cerâmicas podem ser obtidas 

por diferentes processos. A escolha do método mais adequado está relacionada, 

além da geometria da peça a ser produzida, às características da estrutura de poros 

que se deseja. Existem alguns métodos descritos na literatura e outros largamente 

utilizados na indústria como a queima de partículas orgânicas, a réplica e o gel-

casting de espumas cerâmicas [4]. 

Nesta dissertação descrevemos a síntese da cerâmica porosa de alumina 

utilizando o método sol-gel proteico. Este processo utiliza a água de coco no lugar 

dos alcóxidos convencionais, misturando-se a ela diversos sais (cloretos, nitratos e 

sulfetos) que se ligam quimicamente às proteínas presentes na água de coco, 

formando uma cadeia polimérica [5].  
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Com as cerâmicas obtidas realizamos o estudo da fluorescência com dois 

corantes, rodamina B e 6G, onde foi observada uma emissão tipo laser randômico 

que se diferencia dos lasers comuns, por suas cavidades serem substituídas por 

elementos espalhadores, portanto, não existem espelhos, há somente a fonte de 

excitação e o meio ativo para a obtenção da emissão laser [1,2]. 

Os objetivos desse trabalho foram: 

- Síntese de cerâmicas porosas de alumina com um alto grau de controle de 

tamanho médio de poros. 

- Aplicação das cerâmicas porosas como microcavidades ópticas e a 

caracterização da fluorescência de moléculas adsorvidas no interior dos poros. 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos. No capítulo 2, mostramos 

alguns conceitos de materiais cerâmicos, da fluorescência e do laser levando em 

consideração o laser randômico. No capítulo 3 é apresentado o processo de 

produção da cerâmica macroporosa, o método utilizado, as técnicas de 

caracterização e as medidas ópticas. No capítulo 4 mostramos os resultados obtidos 

no desenvolvimento das amostras e as análises ópticas com os espectros de 

emissão. As conclusões encontram-se no capítulo 5 no qual abordamos as 

considerações finais para as análises feitas neste trabalho e finalizando, temos o 

capítulo 6 com sugestões de procedimentos que podem ser realizados para a 

complementação desse trabalho.  



3 

 

CAPÍTULO 2 

2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Materiais Cerâmicos 

 

Nos últimos anos, diversas técnicas de preparação de cerâmicas porosas têm 

sido pesquisadas, em busca da obtenção de materiais com geometria complexa, 

microestrutura projetada e sem a necessidade da etapa de usinagem, resultando em 

uma redução de custos [6]. Os materiais cerâmicos apresentam um conjunto de 

propriedades propícias para sua utilização em diversas aplicações, nas quais outras 

classes de materiais como metais e polímeros apresentam baixo desempenho ou 

não são viáveis. Dentre estas propriedades podemos citar: elevada resistência 

mecânica, alta dureza, resistência ao desgaste, baixo coeficiente de expansão 

térmica e de condutividade térmica, resistência à oxidação e à corrosão além de 

elevada refratariedade [7]. 

Dentre as aplicações de materiais cerâmicos podemos citar: filtros para 

metais fundidos, queimadores de gás, suporte de catalisadores, membranas, 

isolantes térmicos, sensores, materiais biocerâmicos, entre outros. Apesar da 

maioria dessas aplicações tecnológicas envolverem cerâmicas densas, há um 

crescente número de aplicações para as quais se utilizam cerâmicas porosas [8]. As 

microestruturas nos meios cerâmicos porosos podem ser classificadas como 

fibrosos ou celulares. As cerâmicas do tipo fibrosas são constituídos por um 

emaranhado de fibras de vidro ou fibras cerâmicas, essas cerâmicas com estrutura 

fibrosas são geralmente utilizadas em filtração a elevadas temperaturas. 

As cerâmicas produzidas neste trabalho foram as do tipo celulares, que 

possuem um arranjo relativamente regular de células ocas [9]. As cerâmicas 

celulares são formadas por arranjos de câmaras poligonais chamadas de células, e 

podem ser classificadas em dois grandes grupos: as colmeias e as espumas. As 

cerâmicas do tipo colmeias apresentam um arranjo regular de células em duas 

dimensões, as quais podem ter formatos hexagonais, triangulares, quadrados, etc., 

como é mostrado na figura 2.1.  
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Figura 2-1: Materiais celulares do tipo colmeia com diferentes formatos de células [10]. 

 

As cerâmicas do tipo espumas apresentam um arranjo de células 

usualmente orientado aleatoriamente em três dimensões (figura 2.2), que podem ser 

de células abertas onde as células se comunicam entre si, formando uma rede de 

vazios (cavidades) interconectados pela rede de filamentos sólidos ou podem ser de 

células fechadas com suas células isoladas uma das outras, contendo poros 

enclausurados dentro da estrutura sólida. Estas espumas também podem apresentar 

células parcialmente abertas ou fechadas [11,12,13]. 
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Figura 2-2:Materiais celulares do tipo espuma com células abertas [13]. 

 

A espuma cerâmica de célula fechada apresenta estrutura que se 

assemelha a uma rede de bolhas de sabão, enquanto que a de célula aberta 

apresenta as membranas mais externas removidas para produzir caneletas grandes 

de células interconectadas. Estas últimas trazem como vantagem principal a 

possibilidade de ocorrer fluxo através delas, de forma que os líquidos e os gases 

podem se deslocar através da estrutura com baixa resistência [14]. 

O interesse por esta classe de materiais vem aumentando devido a 

propriedades específicas: baixa densidade, baixa condutividade térmica, baixa 

constante dielétrica, elevada força específica e elevada resistência à corrosão 

química, que as fazem candidatas adequadas para aplicações estruturais e 

funcionais como: isolamento térmico, filtração, absorção de impacto, estruturas de 

pouco peso, etc. Alterações na porosidade aberta e fechada, distribuição, tamanho e 

morfologia dos poros podem causar um efeito importante sobre as propriedades do 

material. Todas estas características microestruturais, por sua vez, são fortemente 

influenciadas pela rota de processamento utilizada para a produção das cerâmicas 

porosas [15]. 
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2.2 Luminescência 

 

Quando uma molécula é excitada ocorrendo assim uma transição, os elétrons 

passam de uma camada de menos energia, para uma camada mais energética, o 

átomo é levado a um estado excitado, os íons e átomos que são excitados retornam 

ao seu estado fundamental emitindo radiação. Isso pode ser observado na figura 

2.3. Essa radiação emitida é denominada luminescência.  

 

 
Figura 2-3: Luminescência [16]. 

Dependendo da natureza do estado excitado envolvido no processo da 

luminescência pode ser caracterizado por alguns fenômenos, algumas dessas 

reações mais conhecidas estão a fluorescência e a fosforescência. Que podem ser 

explicadas pelo tempo de vida da luminescência e pela transição de estados. O 

tempo de vida média na fluorescência, temos uma substância que enquanto é 

exposta a uma fonte de radiação emite luz e quando a fonte é interrompida, a 

substância para de emitir luz, na fosforescência a substância emite radiação quando 

exposta a uma fonte de radiação e continua emitindo luz, mesmo depois que cessa 

a radiação externa. Pela transição de estados na fosforescência e na fluorescência, 
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as moléculas de uma substância são excitadas pela fonte de radiação indo para 

níveis mais energéticos e ao retornarem para o estado fundamental, emitem 

radiação, porém na fosforescência esse processo ocorre mais lentamente que na 

fluorescência, isso ocorre devido ao decaimento ao estado fundamental, pois, não 

ocorre diretamente, passa por um estado intermediário antes de ir para o nível 

fundamental, o que não ocorre na fluorescência. Essas transições de estados 

podem ser melhor visualizada na figura 2.4.  

 
Figura 2-4: Processo que ocorre com uma molécula na fluorescência e na fosforescência [18]. 

Na fluorescência ocorre a transição do estado singleto para singleto excitado, 

onde o spin do elétron no orbital excitado mantém sua orientação original, diferente 

da fosforescência onde ocorre a transição do estado tripleto para singleto, a 

orientação do elétron que foi promovido ao estado excitado é invertida [17, 19]. 

O fenômeno que ocorre nesse trabalho é o sinal da fluorescência, por esse 

motivo abordaremos ele com mais detalhes, na fluorescência os fótons de luz são 
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absorvidos, permitindo que as moléculas se tornem excitadas, ou seja, ocorre a 

elevação de elétrons de valência de um orbital menos energético para um orbital de 

maior energia. As moléculas permanecem no estado excitado e ao retornarem para 

o estado fundamental uma parte da sua energia é perdida devido às colisões com 

outras moléculas. A molécula excitada, então, retorna ao nível de menor energia ou 

estado fundamental emitindo durante o retorno uma luz de comprimento de onda 

maior do que a luz absorvida devido à perda de energia suportada pela molécula 

antes da emissão de luz. Assim, a luz de fluorescência terá sempre um comprimento 

de onda maior que a luz de excitação. No entanto, ao retornar para o estado 

fundamental, a molécula pode ficar em um nível vibracional que não seja o 

fundamental. Se existirem diferentes absorvedores, a luz emitida será composta de 

diferentes comprimentos de onda, todos maiores que aqueles da luz absorvida; a 

probabilidade de decaimento do primeiro estado excitado para cada nível vibracional 

do estado fundamental determina a forma do espectro de fluorescência [20, 21, 22].  

Na figura 2.4 mostrada acima temos a representação dos três níveis singletos 

presentes no processo de fluorescência.  Uma molécula, originalmente no estado 

fundamental (S0) absorve um fóton e é excitada para o primeiro estado singleto (S1), 

a partir desse estado, a molécula pode absorver mais um fóton e ser excitada para o 

segundo estado singleto (S2) ou decai novamente para o estado S0 de maneira 

radiativa, com emissão de um fóton (fluorescência), ou não radiativa, onde a energia 

é dissipada no meio por meio do calor. A partir do estado S2, a molécula pode decair 

para o estado S1, não radiativamente e novamente para o S0, emitindo ou não 

fótons. A presença de estados vibracionais são os responsáveis pela fluorescência 

apresentar uma banda larga, uma vez que esses estados tem uma pequena 

diferença de energia entre si, resultando em fótons com energias ligeiramente 

distintas [18]. 

Uma molécula necessita possuir uma estrutura propícia para que ocorra a 

fluorescência e deve estar em um meio que favoreça a desativação radiativa, sendo 

esses dois fatores importantes para a eficiência quântica fluorescente de uma 

substância. Uma molécula será significativamente fluorescente se sua eficiência 

quântica, ou seja, a razão entre o número de fótons emitidos por fluorescência e o 

número de fótons absorvidos, tiver magnitude considerável (entre 0,1 e 1) [17, 19]. 
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2.3 Laser 

 

Einstein em 1917 foi o primeiro a descrever de forma teórica a emissão 

estimulada. C.H. Townes em 1954 projetou o primeiro maser (amplificação de 

microondas por emissão estimulada de radiação) [23]. O físico T.H. Maiman 

desenvolveu o primeiro laser em 1960. Este laser usava cristal de rubi artificial como 

meio ativo. Maiman também usou pulsos de luz para excitar átomos no rubi. O laser 

produzia apenas um flash curto de luz, em vez de uma onda contínua [24, 25].  

Laser é a amplificação da luz por emissão estimulada de radiação [26]. A teoria 

quântica explica que quando um átomo entra em estado de excitação e retorna 

espontaneamente ao repouso, ele emite energia (fóton de luz) que pertence a um 

comprimento de onda específico. Se o fóton chocar-se com outro átomo excitado, 

este último retornará ao estado de repouso, emitindo outro fóton com mesmo 

comprimento de onda do primeiro fóton. O diagrama da figura 2.5 representa esse 

processo. Este átomo sai de seu estado fundamental, que corresponde à energia 

mínima, passando para os estados excitados, estados de energia superior, nesse 

processo o átomo absorve uma energia exterior. 

 

Figura 2.2-5: Transições radioativas(Adaptado de [27]). 

 

Nos lasers comuns, os dispositivos utilizam fonte de energia que amplificam o 

sinal luminoso e consistem de um meio ativo que é o local onde ocorre a emissão, 

em que uma cavidade que é composta por dois espelhos, perpendicular ao eixo da 

barra laser e colocados de cada lado dessa barra. Ao menos um desses dois 

espelhos é semitransparente, de maneira a permitir a saída da radiação gerada no 

oscilador [28], esse conjunto de espelhos possibilitam a retroalimentação da luz ao 

meio ativo para que o feixe luminoso possa ser continuamente amplificado. Nele a 
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frequência da luz está em um ou mais modos da cavidade, perto do máximo do 

espectro de ganho do meio de amplificação. Assim, a ação do laser numa 

determinada frequência ocorre devido à retroinjeção da luz pelos espelhos com 

revestimento (filme) adequado [24,29]. 

O meio ativo pode ser um corante que é um composto orgânico que possui 

forte banda de absorção em alguma parte do espectro, do ultravioleta ao 

infravermelho [30]. No laser de corante a luz é gerada em moléculas que podem 

possuir dezenas de átomos, diferentemente dos lasers comuns que possuem uma 

substância ativa. As moléculas ativas dos lasers de corante podem ser dissolvidas 

em líquidos, como álcool e água, podem constituir matrizes sólidas, como cerâmicas 

e ainda podem ser utilizadas sob a forma de vapor [31]. 

 

 

 

2.3.1 Laser Randômico 

 

Em um laser aleatório ou laser randômico a realimentação é fornecida pelo 

múltiplo espalhamento da luz dentro do meio de ganho dando origem a um sistema 

com emissão tipo laser. Apesar do efeito do laser randômico ter sido descrito 

teoricamente por Letokhov em 1967, sua emissão só foi observada 

experimentalmente por Gouedard et al [32] em 1993 mostrou que essa emissão 

pode ser direcionada e sintonizada eletricamente [23, 26], utilizando um pó de 

cloreto de neodímio hidratado (NdCL3.6H2O), através da observação do 

estreitamento espectral e emissão de pulsos com curta duração. 

Lasers randômico são fontes únicas de emissão estimulada em que a 

realimentação é fornecida pelo espalhamento em um meio de ganho. Os efeitos do 

laser randômico tem sido observado em uma variedade de meio de ganho orgânico 

e inorgânico [33]. O laser randômico diferencia-se dos lasers comuns por apresentar 

fontes únicas de emissão estimulada de radiação, sendo a sua cavidade substituída 

por elementos espalhadores, portanto, não existem espelhos, na qual essa emissão 

ocorre quando há uma interação da luz com a matéria em meios de ganho altamente 

difusos podendo gerar uma amplificação do sinal luminoso [24,25]. 



11 

 

Em experimentos utilizando laser randômico foi observado que o múltiplo 

espalhamento da luz não funciona como um mecanismo de retroalimentação, sendo 

que o que ocorre nesses meios é a permanência da luz no material por tempo 

suficiente para que a amplificação seja eficiente [34]. Portanto o sinal não é refletido 

como seria entre dois espelhos e sim espalhados centenas de vezes antes de sair 

do meio de forma que os ganhos se tornem maiores que as perdas no sistema [35]. 

Possibilitando que o espalhamento da luz tenha um efeito totalmente aleatório, 

utiliza-se o termo randômico para descrição desse tipo de emissão laser. 
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CAPÍTULO 3 

3 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

3.1 Método Sol-gel Proteico 
 

No processo sol-gel tradicional os sais metálicos são misturados ao solvente 

orgânico possibilitando a ionização e solvatação do metal. Comumente, os 

precursores a base de alcóxidos metálicos têm sido extensivamente utilizados para a 

formação dos compostos no processo sol-gel. Esta escolha se dá devido à facilidade 

dos alcóxidos em reagir com a água promovendo as reações de hidrólise e 

solvatação do metal alcóxido, obtendo uma dispersão coloidal (sol). A obtenção do 

gel inicia-se com a reação de desalcoolização entre o alcóxido metálico e a molécula 

hidrolisada, ocorrendo em seguida, as reações de condensação ou adição. Por fim 

as duas reações produzem uma rede inorgânica do tipo Metal-Oxigênio-Metal, que 

são monômeros e ocorrem simultaneamente formando a cadeia polimérica [36]. 

O interesse pela produção de cerâmicas porosas tem aumentado nos últimos 

anos. Várias técnicas para obtenção desses materiais têm sido desenvolvidas, tais 

como o método da réplica, da queima de partículas orgânicas e do gel-casting. 

Neste trabalho é proposta uma nova técnica para o processo de síntese da cerâmica 

onde foi utilizado o método sol-gel proteico [37]. Esse processo se diferencia do 

método tradicional por utilizar a água de coco em substituição aos alcóxidos 

convencionais. Sais metálicos (cloretos, nitratos e sulfetos) são adicionados à água 

de coco, esses sais metálicos se ligam quimicamente às proteínas presentes na 

água de coco, formando uma cadeia polimérica [38, 39]. 

O processo sol-gel proteico é realizado a baixas temperaturas (usualmente 

acima da temperatura ambiente, mas consideravelmente abaixo da temperatura de 

síntese do material desejado) e é constituído pela formação do sol e posteriormente 

do gel, resultando em material poroso (xerogel). Em particular na produção de pós 

cerâmicos, as baixas temperaturas de calcinação possibilitam a obtenção de 

partículas nanométricas.  
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3.2 Preparação da Cerâmica 
 

Através do método sol-gel proteico produzimos as cerâmicas utilizando o 

cloreto de alumínio, pois a alumina apresenta várias propriedades físico-químicas de 

interesse tecnológico e possui larga gama de aplicações, devido às suas 

propriedades mecânicas (dureza e resistência à fratura), químicas (resistência à 

maioria dos reagentes químicos orgânicos e inorgânicos), elétricas (resistividade 

elétrica alta) e térmicas (temperatura de fusão alta) [40]. 

Os precursores utilizados para síntese da alumina foram: cloreto de alumínio 

(AlCl3) (Vetec 99,5%) e água de coco verde, proveniente de cocos comprados no 

comércio. Antes do uso, a água de coco passou por um processo de filtragem 

simples para a retirada de resíduos sólidos. 

A síntese envolveu a formação do sol, misturando-se a água de coco ao 

cloreto de alumínio (AlCl3). Durante a homogeneização dessa mistura foi adicionado 

o hidróxido de amônio (NH4OH) (Vetec P.A.) para controle do pH da solução. As 

medidas de pH foram realizadas utilizando o medidor de pH de papel. Neste caso 

variamos o pH da solução de pH = 0 (sem adição de NH4OH) até pH = 9. Após 

dissolução e homogeneização tem se um gel. Esta solução foi colocada em uma 

chapa a 100 °C por 24 h, resultando em um material poroso, coeso e preto, 

chamado xerogel.  

Com o xerogel formado foi realizado um conjunto de testes de preparação das 

cerâmicas através de compactação. Este xerogel foi homogeneizado em almofariz 

de ágata e logo depois prensado uniaxialmente com um pastilhador de aço inox, 

com diâmetro de 12 mm, aplicando pressão de 1,5 toneladas durante 30 s em 

temperatura ambiente. A imagem da amostra compactada está na figura 3.1. 

 

 

Figura 3-1: Amostra compactada a partir do xerogel (diâmetro igual a 12 mm). 
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As pastilhas obtidas foram calcinadas a temperatura de 600 ºC por 4h e logo 

em seguida sinterizadas a 1300 °C por 4 h (Figura 3.2), e após este tratamento 

apresentaram baixa resistência mecânica e coloração branca. Devido a isso, 

iniciamos alguns testes para aumentar a resistência mecânica destas primeiras 

amostras cerâmicas. Para isso foi necessário fazermos algumas modificações no 

processo de preparação das cerâmicas. 

 

 

Figura 3-2: Amostra sem resistência mecânica, calcinada a 1300 °C por 4 h. 

 

Modificações foram feitas na etapa do preparo do xerogel, uma delas foi 

passamos a fazer uma pré-calcinação a 500 °C por 4 h para a retirada parcial da 

matéria orgânica. A outra modificação foi adicionar uma fase líquida minoritária no 

processo de preparo das espumas cerâmicas. Para isto, utilizamos retalhos de vidro 

comercial temperado adquirido em uma vidraçaria local. Os testes realizados nas 

amostras sinterizadas com a adição da fase vítrea mostraram melhora na resistência 

mecânica. 

Com as modificações o processo de produção das cerâmicas definitivamente 

ficou da seguinte forma mostrada no fluxograma da figura 3.3. No xerogel pré-

calcinado a 500ºC por 4h foi acrescentado porcentagens de vidro moído de 15% e 

20% em massa. Após essa mistura ser homogeneizada em almofariz, compactadas 

em um pastilhador, prensadas em um pastilhador unidirecional e calcinadas a uma 

temperatura de 600 ºC por 4h elas foram submetidas à sinterização em 

temperaturas de 1000, 1100, 1200 e 1300 ºC por 4h. 
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Figura 3-3: Síntese das cerâmicas macroporosas. 

 

 

 

3.2.1 Processamento do Vidro 

 

A fase vítrea que foi utilizada para se obter uma maior resistência mecânica 

na amostra foi desenvolvida a partir de pedaços de vidros comercial de uma 

vidraçaria. 

Este vidro antes de ser utilizado na produção da cerâmica de alumina foi 

submetido a um processo de moagem em um moinho de bolas. Para esse processo 

foi utilizado um recipiente plástico com tampa contendo bolas de zircônia e álcool 

etílico. 
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Os pedaços de vidro foram quebrados e peneirados. Em seguida esse pó 

granulado de vidro que se formou foi colocado no recipiente plástico ocupando 10% 

do volume total do mesmo. O volume do recipiente foi completado com 30% de 

álcool etílico e 60% de esferas de zircônia. Este recipiente permaneceu no moinho 

por 12 horas, então as bolas foram retiradas, e o líquido contendo o álcool e o vidro 

foi levado para secagem a 100 °C em uma estufa para a evaporação total do álcool. 

Depois de seco, o vidro moído foi caracterizado por medidas de análise 

térmica diferencial (ATD) para verificação da sua temperatura de fusão. 

 

 

 

3.2.2 Técnicas de Caracterização 

 

3.2.2.1 Difração de raios X 

 

A caracterização estrutural da alumina foi realizada por meio da difratometria 

de raios X (DRX). A difratometria de raios X se baseia na interferência construtiva 

dos raios X incidentes sobre o material a ser analisado. Os diferentes planos 

cristalinos (no caso de material cristalino) existentes no material sob análise se 

comportam como um espelho semitransparente, refletindo parte dos raios e 

transmitindo a outra parte. A interferência construtiva entre os raios refletidos dá 

origem aos picos no padrão de difração. 

O fenômeno da difração pode ser compreendido da seguinte forma. Na 

difração, a diferença dos caminhos percorridos por dois feixes interferentes distintos 

ao interagir com famílias de planos cristalinos especificadas pela distância dhkl, 

incidindo sobre os planos e sendo refletidos por estes segundo um ângulo θ em 

relação à normal aos planos, deve ser igual a um número inteiro n de comprimentos 

de onda . Isto significa que a seguinte relação, conhecida como lei de Bragg, deve 

ser obedecida: n  =2 dhklsen(θ), na figura 3.4 [41]. 



17 

 

 

Figura 3-4: Esquema ilustrativo da incidência dos raios-X sobre os planos cristalinos [42]. 

 

As medidas foram realizadas no pó calcinado a diferentes temperaturas e nas 

cerâmicas sinterizadas a 1300 °C por 4 h, em modo de varredura contínua em um 

difratômetro Rigaku RINT 2000/PC, com radiação K  do Cu, em um intervalo de 

varredura 2� entre 10° e 80° para os pós, e entre 20° e 80° para as cerâmicas, ao 

passo de 2°/min. 

 

 

 

3.2.2.2 Análise Térmica Diferencial (ATD) e Termogravimetria (TG) 

 

A análise térmica permitiu medir as variações de propriedades físicas e 

químicas ocorridas no material, em função da temperatura. A técnica de ATD pode 

determinar a variação de temperatura, registrando todas as variações de entalpia, 

exotérmica ou endotérmica, causadas por qualquer mudança estrutural, magnética 

ou eletrônica [43]. Essa diferença de temperatura ocorrerá sempre que a amostra 

passar por um processo de variação de entalpia, exotérmico (liberando energia) ou 

endotérmico (absorvendo energia). As reações endotérmicas e exotérmicas 

correspondem, respectivamente, a vales e picos na curva de ATD. Transições de 

fase, desidratação e reações de redução produzem efeitos endotérmicos, enquanto 

cristalização, oxidação e algumas reações de decomposição produzem efeitos 

exotérmicos [43]. 

A termogravimetria (TG) é uma técnica em que se baseia na mudança de 

massa da amostra (perda ou ganho). Essa variação de massa é determinada em 
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função da temperatura (T) ou tempo (t), enquanto a amostra é monitorada 

continuamente em função do aumento linear da temperatura. 

Os ensaios foram realizados no vidro comercial moído, por meio de medidas 

simultâneas de ATD/TG (SDT 2960), da temperatura ambiente a 1300 °C, com taxa 

de aquecimento de 10 °C/min, em atmosfera de ar sintético (O2/N2 = 1/4), e 

utilizando a platina como material de referência. 

 

 

 

3.2.2.3 Método de Arquimedes para determinação da porosidade 

 

O princípio de Arquimedes, que descreve a relação entre as massas (ou 

forças), volumes e densidades das amostras sólidas imersa no líquido, esse método 

diz que quando um sólido é imerso em um fluido de densidade conhecida, o volume 

desse sólido pode ser medido através do empuxo sofrido por ele. 

Para materiais porosos, o volume considerado é o volume total do sólido 

somado ao volume de todas as porosidades contidas no material.  

Inicialmente, mede-se a massa seca no ar (m1), em seguida o corpo cerâmico 

é imerso em água destilada a 100 °C, mantido neste meio por 2 h, e depois colocado 

em água destilada, novamente, à temperatura ambiente por 24 h. Depois, dessas 24 

h, esta amostra saturada com água apresenta massa m3 medida no ar e massa m2 

mergulhada em água de densidade f. 

A densidade aparente do material (ρ) é determinada diretamente pela relação 

[44]: � = �� − �                                   .  

  

A densidade relativa é então obtida através da razão: 

 �� = ���                                                   .  

 

onde �� é a densidade teórica do material. 
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Como nosso material é, afinal, um compósito de vidro e alumina, obtemos a 

sua densidade teórica através de uma média ponderada da seguinte forma: 

 �� = %�� + %�� �%                                           .  

 

onde �� é a densidade do vidro (obtida pelo método de Arquimedes) e �� �  é a 

densidade da alumina obtida no banco de dados cristalográficos. A porosidade 

aparente é então obtida da relação: 

 � = % − ��                                                             .  

 

 

 

3.2.2.4 Porosimetria por intrusão de mercúrio 

 

A técnica para determinação de porosidade utilizando a porosimetria por 

intrusão de mercúrio é a técnica mais importante na determinação da porosidade, 

pois em uma única medida é provável que se determine a densidade aparente, a 

densidade do sólido, a distribuição de tamanho de poros, o volume total de poros e a 

área específica do material. A base da técnica é que um fluido não molhante, onde o 

ângulo de contato fluido-sólido é maior que 90°, neste caso o mercúrio, irá entrar nos 

poros através da aplicação de um gradiente de pressão. 

O diâmetro do poro (� ) é função da tensão superficial do fluido introduzido 

( � ), do ângulo de contato (� ) e da pressão aplicada para que o mercúrio seja 

introduzido (�), sendo calculado através da Equação de Washburn: 

 � = � cos ��                                                                    .  

 

Quanto menor o tamanho do poro maior será a pressão necessária para que 

o mercúrio penetre nele. Durante a porosimetria ao mercúrio é medida a pressão 
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realizada sob o mercúrio e o volume de mercúrio que penetra a amostra nessa 

pressão. 

A tensão superficial média do mercúrio é � = 8,  ± ,  �/�  para a 

temperatura de 20 °C e o ângulo de contato �  varia de 130° a 150° para os 

diferentes materiais. As medidas foram realizadas nas cerâmicas sinterizadas a 

diferentes temperaturas, em um porosimetro da marca Aminco – USA, modelo 5000 

PSI. 

 

 

 

3.2.2.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

O Microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de 

produzir imagens de microestruturas de materiais sólidos com alta resolução (até 

300.000 x dependendo do equipamento). Ele pode ser basicamente, formado por 

dois sistemas: de iluminação e de detecção e registro. Entre o primeiro e o segundo 

localiza-se a unidade do objeto. As lentes são eletromagnéticas, de forma a prover 

um campo magnético uniforme e de simetria axial, que focaliza o feixe eletrônico. O 

sistema de iluminação é composto por um canhão que produz e acelera os elétrons 

por emissão termoiônica, lentes condensadoras e lente objetiva, que coletam e 

dirigem os elétrons para iluminar a amostra. O interior do microscópio é mantido em 

vácuo da ordem de 10-5 torr, a fim de se evitar desvios no feixe eletrônico. 

As imagens fornecidas pelo MEV possuem um caráter virtual, pois o que é 

visualizado no monitor do aparelho é a transcodificação da energia emitida pelos 

elétrons. O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de 

elétrons de pequeno diâmetro por um filamento capilar de tungstênio (eletrodo 

negativo) explorando a superfície da amostra, mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV. A medida que o feixe de 

elétrons vai varrendo a amostra estes sinais vão sofrendo modificações de acordo 

com as variações da superfície. Os elétrons e as ondas eletromagnéticas que são 

produzidos fornecem as imagens [45, 46]. 

Diversas alterações ocorrem entre o feixe eletrônico e a amostra, cada uma 

sendo portadora de informações específicas. O microscópio eletrônico de varredura 
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é equipado com um detector para cada tipo de sinal, por exemplo, os detectores de 

elétrons secundários e retro-espalhados para estudo de imagens e os detectores 

EDX para estudo de composição química. 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) feita nas amostras foi efetuada 

para a observação da evolução microestrutural (tamanho, distribuição e estrutura 

dos poros) das cerâmicas macroporosas. As medidas foram realizadas em 

microscópio modelo Zeiss DSM960. 

A preparação das cerâmicas para observação no MEV envolve a sua limpeza 

em ultra-som, fixação em pedestal metálico e seu recobrimento com ouro ou 

carbono em uma câmara específica para isso (chamada de câmara de sputtering). 

 

 

 

3.3 Medidas Ópticas 

 

Após as etapas de produção e caracterização das cerâmicas macroporosas 

de alumina foram selecionadas as cerâmicas com solução de pH = 2 e pH = 6 

submetidas a temperaturas de sinterização 1100 oC e 1200 ºC por 4h com 15% de 

vidro para serem utilizadas como microcavidades ópticas. Para esse estudo foram 

escolhidos dois corantes bastante conhecidos, as rodaminas B e 6G. Para preparar 

as amostras, as cerâmicas foram colocadas em um recipiente contendo uma solução 

de rodamina em metanol com uma concentração de1.1x10-4 mol L-1 com um volume 

de solução de aproximadamente 10 ml para cada amostra, e esperado a completa 

evaporação do solvente em temperatura ambiente. Uma representação das 

moléculas de Rodamina B e a Rodamina 6G é apresentada nas figuras 3.5 e 3.6. 
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Figura 3-5: Esquema da estrutura química da molécula de Rodamina 6G [47]. 

 

 

Figura 3-6: Esquema da estrutura química da molécula de Rodamina B [48]. 

 

Após o processo de secagem as amostras adquiriram uma coloração 

característica do corante utilizado, como mostrado na figura 3.7.  

 

 

 

(a) Rodamina B (b) Rodamina 6G 

Figura 3-7: Cerâmicas impregnadas com Rodamina B (a) e Rodamina 6G (b). 
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Algumas amostras foram partidas e verificou-se que o corante penetrou em 

todo o seu volume (figura 3.8), sem que se pudessem perceber variações de 

concentração visíveis. 

 

 

Figura 3-8: Cerâmica impregnada com Rodamina B. 

 

Em seguida realizamos o estudo da fluorescência dos corantes utilizando 

como fonte de excitação o segundo harmônico de um laser Nd:YAG, Q-switched,  = 

532 nm, com pulsos gaussianos de largura temporal de 8 ns e uma taxa de 

repetição de 5 Hz, focalizado com uma lente de 5 cm de distância focal. A emissão 

do corante foi coletada por um conjunto de lentes que focaliza o sinal em uma fibra 

óptica, acoplada a um espectrômetro que é controlado por um computador. Um 

esquema o arranjo experimental é mostrado na figura: 3.9. 

 

 

Figura 3-9: Arranjo experimental do funcionamento do laser. 
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Um fato que nos chamou atenção é que, após algumas seções de medidas, a 

rodamina evaporava, como pode ser visto na figura 3.10, isto ocorria à medida que 

aumentávamos a intensidade do laser. Para tentar minimizar esse problema 

passamos a depositar uma camada fina de filme polimérico de PVA sobre as 

amostras. Com isso diminuímos bastante o problema, pois o filme contribuiu para a 

diminuição da degradação e a rodamina permanecia por mais tempo na superfície 

da cerâmica, mesmo em intensidades mais altas.  

 

 

Figura 3-10: Cerâmica impregnado com Rodamina B com uma parte do corante evaporada. 
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CAPÍTULO 4 

4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Síntese da Cerâmica 

 

Estão apresentados na figura 4.1 o padrão de difração de raios X dos pós da 

alumina preparada através da rota sol-gel proteico das soluções com pH = 0, pH = 2, 

pH = 6 e pH = 9, calcinados a 1000 ºC por 4h. 
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Figura 4-1: Difração de raios X do pó da alumina preparado com solução de diferentes pH e calcinados a 

1000 °C/4h. 
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Estas caracterizações foram feitas para a verificação da fase da alumina 

formada. Os difratogramas mostram a predominância das fases cristalinas -Al2O3 

(Ficha cristalográfica: JCPDS 011307). 

A figura 4.2 mostrar as curvas de análise térmica (ATD/TG) do vidro comercial 

moído, esta análise foi realizada com o objetivo de verificar a que temperatura o 

vidro começaria a fundir. Na região de 150 °C a 400 °C observamos uma perda de 

massa que pode ser explicada como sendo de resíduos de plástico deixados no 

material pela moagem. Observamos entre 1000 °C e 1100 °C outra região com 

perda de massa que pode indicar um possível ponto de fusão, o qual foi confirmado 

através de um teste realizado com uma amostra do vidro levada ao forno a 1050 °C. 

Também observamos que não há nenhum evento térmico acima de 1100 °C. No 

difratograma resultante da análise de difração de raios X do vidro, foi observado a 

formação típica de um material vítreo, caracterizado pela ausência de picos de 

difração. 
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Figura 4-2: Análise térmica (ATD/TG) da amostra de vidro moído. 
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Concluída as etapas de preparação da cerâmica de alumina macroporosa 

foram feitas as seguintes medidas de caracterização: densidade aparente e 

porosidade aparente, microscopia eletrônica de varredura, difratometria de raios X e 

porosimetria por intrusão de mercúrio. 

Para o estudo da densidade aparente e porosidade aparente, foram 

preparadas cerâmicas macroporosas variando o pH da solução precursora, de pH = 

0 até pH = 9. Para essas medidas foram utilizadas cerâmicas com temperatura de 

sinterização de 1300 °C por 4h, com 15% e 20% de vidro. 

As amostras foram caracterizadas primeiramente medindo a densidade 

aparente através do método de Arquimedes. Com a densidade aparente medida, 

calculamos a densidade relativa utilizando a equação 3.2 e a porosidade com a 

equação 3.4 (Tabela 4.1). 

Desejamos ter controle sobre a etapa de sinterização, obtendo uma faixa 

larga de porosidade. Nos resultados apresentados na tabela 4.1 podemos observar 

que as amostras preparadas estão com a porosidade aparente em torno de 60%. O 

que, em nosso estudo, é um bom resultado, indicando que o processo de 

sinterização foi eficiente. Testes preliminares indicaram que as amostras também 

possuem boa resistência mecânica. 

 

Tabela 4.1: Porosidade das cerâmicas preparadas com xerogel pré-calcinado a 500 °C por 4 h e 

sinterizadas a 1300 °C por 4 h com 15% e 20% de vidro. 

pH da solução 
Cerâmica com 15% de vidro 

 Pap. ± Incerteza (%) 

Cerâmica com 20% de vidro  

Pap. ± Incerteza (%) 

0 65 ± 1 64 ± 1 

2 67 ± 1 59 ± 1 

3 63 ± 1 64 ± 1 

4 66 ± 1 56 ± 2 

5 58 ± 2 58 ± 2 

6 54 ± 2 62 ± 1 

7 53 ± 2 54 ± 2 

8 52 ± 2 52 ± 2 

9 52 ± 2 56 ± 2 
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Observamos uma evolução da porosidade com o pH da solução para cada 

porcentagem de vidro usada. Percebe-se a flutuação da porosidade com o pH em 

ambos os casos, sendo esta flutuação mais regular nas amostras com 20% de vidro. 

As amostras com 15% de vidro apresentam porosidade linearmente decrescente a 

partir de pH = 5. 

Outras amostras de cerâmicas foram preparadas utilizando soluções de pH = 

2, 6 e 9 com 15% de vidro e sinterizadas a 1000 °C por 4 h, mas não apresentaram 

resistência mecânica. Novos testes foram realizados aumentando-se o tempo de 

sinterização para 6 h e 8 h, mas ainda assim as espumas cerâmicas se 

apresentaram frágeis, essa baixa resistência é devido a temperatura, pois uma boa 

parte do vidro só vai estar fundido a uma temperatura de 1050 °C. 

Foram preparadas cerâmicas com o pH da solução igual a 2, 6 e 9 com 15% 

de vidro e sinterizadas a 1100 °C e 1200 °C por 4 h. Testes manuais indicaram que 

as amostras possuem boa resistência mecânica. 

As amostras foram caracterizadas medindo-se a densidade aparente pelo 

método de Arquimedes, com a qual foi calculada a porosidade. Os resultados 

seguem na tabela 4.2 abaixo. 

 

Tabela 4.2: Porosidade das amostras preparadas com soluções de pH = 2, 6 e 9 com 15 % de vidro 

sinterizadas a 1100 °C, 1200 °C e 1300 °C por 4 h. 

pH da solução Temperatura (°C) Porosidade ± Incerteza (%) 

2 

1100 80 ± 1 

1200 72 ± 1 

1300 67 ± 1 

6 

1100 67 ± 1 

1200 63 ± 1 

1300 54 ± 2 

9 

1100 59 ± 2 

1200 52 ± 2 

1300 52 ± 2 

 

Observa-se o decrescimento da porosidade em relação ao crescimento da 

temperatura. Isso ocorre, pois o vidro fundido além de unir as partículas de alumina 

ele também acaba fechando alguns poros. 
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As imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) de 

superfícies fraturadas das cerâmicas estão apresentadas nas figuras 4.3 a 4.9, elas 

foram preparadas sob diferentes concentrações de pH da solução, com 15% de 

vidro, tratadas com as temperaturas e tempo de processamento de 1100°C, 1200 °C 

e 1300 °C por 4 h. 

 

 

 

500x 2000x 

Figura 4-3: Imagens obtidas por MEV das superfícies de fratura de cerâmicas preparadas com solução de 

pH = 2, com 15% de vidro sinterizadas a temperatura de 1300 °C por 4 h. 

 

 

500x 2000x 
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Figura 4-4: Imagens obtidas por MEV das superfícies de fratura de cerâmicas preparadas com solução de 

pH = 6, com 15% de vidro sinterizadas a temperatura de 1300 °C por 4 h. 

 

 

500x 2000x 

Figura 4-5: Imagens obtidas por MEV das superfícies de fratura de cerâmicas preparadas com solução de 

pH = 9, com 15% de vidro sinterizadas a temperatura de 1300 °C por 4 h. 

 

 
 

500x 500x 

Figura 4-6: Imagens obtidas por MEV das superfícies de fratura de cerâmicas preparadas com solução de 

pH = 6, com 15% de vidro sinterizadas a temperatura de 1200 °C por 4 h. 



31 

 

  

500x 500x 

Figura 4-7: Imagens obtidas por MEV das superfícies de fratura de cerâmicas preparadas com solução de 

pH = 9, com 15% de vidro sinterizadas a temperatura de 1200 °C por 4 h. 

 

  

500x 500x 

Figura 4-8: Imagens obtidas por MEV das superfícies de fratura de cerâmicas preparadas com solução de 

pH = 6, com 15% de vidro sinterizadas a temperatura de 1100 °C por 4 h. 
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Figura 4-9: Imagem obtida por MEV da superfície de fratura de cerâmica preparada com solução de pH = 

9, com 15% de vidro sinterizada a temperatura de 1100 °C por 4 h. 

 

As ampliações das imagens são de 500x e 2000x, e varrem áreas de ~400 

m × 400 m e ~45 m × 45 m, respectivamente. A ampliação de 500x mostra com 

clareza, na maioria dos casos, a morfologia e tamanho de poros, bem como a 

morfologia e tamanho da fase vítrea. 

As amostras com 15% de vidro apresentam, de forma geral, morfologia de 

poros que não é perfeitamente arredondada em qualquer caso, mas percebe-se nas 

amostras uma estrutura de poros bastante organizada. Nessa estrutura organizada 

de poros com diâmetros variando entre ~1 m e ~10 m, a fase vítrea se mostra 

presente. Essa tendência está em concordância com os resultados da tabela 4.2. 

Com os resultados de medidas de densidade, porosidade e MEV 

selecionamos as amostras de pH = 2, 6 e 9 com 15% de vidro para as 

caracterizações de DRX e porosimetria por intrusão de mercúrio. 

A figura 4.10 apresenta o difratograma de Raios X da amostra da cerâmica 

macroporosa. A cerâmica preparada foi constituída pela fase -Al2O3 (JCPDS 

431484), pela fase -Al2O3 (Ficha cristalográfica: JCPDS 100414), pela fase �-Al2O3 

(Ficha cristalográfica: JCPDS 350121), pela fase к-Al2O3 (Ficha cristalográfica: 

JCPDS 040878) e pela fase vítrea incorporada no material. 
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Figura 4-10: Difração de raios X da amostra de cerâmica de alumina com o pH da solução igual a 9. Com 

15% de vidro sinterizada a 1300 °C por 4 h. 

 

A distribuição de tamanho de poros nos corpos de prova foi avaliada 

utilizando os ensaios de porosimetria por intrusão de mercúrio. 

Nas figuras 4.11 a 4.13 têm-se os resultados de porosimetria por intrusão de 

mercúrio das amostras preparadas com pH = 2, pH = 6 e pH = 9 sinterizadas com 

15% de vidro a 1300 °C por 4 h. Na região I (Figura 4.11) não ocorre intrusão de 

mercúrio e o volume de intrusão permanece igual a zero isto porque conforme a 

pressão aumenta não existem poros de tamanho adequado que satisfaça a equação 

3.5. 

Quando a pressão é suficiente para preencher poros de um determinado 

tamanho ocorre penetração do mercúrio e variação do volume de intrusão (região II). 

Após o preenchimento dos poros com o mercúrio e não existindo mais poros que 

satisfaçam a equação 3.5 a penetração de mercúrio na amostra cessa (região III). O 

valor máximo de volume intrudido determina volume de poros abertos da amostra. 
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Figura 4-11: Porosimetria por intrusão de mercúrio da amostra de cerâmica preparada com a solução de 

pH = 2, com 15% de vidro sinterizada a 1300 °C por 4 h. 

 

 

Figura 4-12: Porosimetria por intrusão de mercúrio da amostra de cerâmica preparada com a solução de 

pH = 6, com 15% de vidro sinterizada a 1300 °C por 4 h. 
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Figura 4-13: Porosimetria por intrusão de mercúrio da amostra de cerâmica preparada com a solução de 

pH = 9, com 15% de vidro sinterizada a 1300 °C por 4 h. 

 

Na tabela 4.3 estão apresentados os resultados da análise de distribuição de 

tamanhos de poros das amostras de pH = 2, pH = 6 e pH = 9. 

Para a determinação da porosidade aparente (�� ) e densidade aparente 

(�� ), considerou-se 3,76 g/cm3 como a densidade teórica calculada do material com 

15 % de vidro (isto é, �� = 3,76 g/cm3). 

 

Tabela 4.3: Resultados da análise de distribuição de poros nas amostras preparadas com 15% de vidro, 

temperatura de sinterização de 1300 ºC por 4 h. 

pH da solução � é �  (µm) 80% dos poros entre (µm) ��  (g/cm3) ��  (%) 

2 5,0 1,3 e 8,8 1,29 67,1 

6 7,8 1,9 e 12,0 1,45 62,9 

9 5,4 2,7 e 7,7 1,81 53,7 

 

Através dos resultados de porosimetria por intrusão de mercúrio e 

microscopia eletrônica de varredura podemos observar uma uniformidade 

microestrutural nas cerâmicas produzidas, com 80% dos poros nas amostras que 
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possuem diâmetros menores que 10 µm. Podemos destacar uma alta porosidade 

aberta, caracterizada pelo alto volume de mercúrio que penetrou nas amostras. 

 Nas figuras 4.14 a 4.19 tem-se os resultados da porosimetria por intrusão de 

mercúrio das amostras preparadas com solução de pH = 2, pH = 6 e pH = 9 e 15% 

de vidro, sinterizadas a 1100 °C por 4 h (Figuras 4.14, 4.15 e 4.16) e 1200 °C por 4 h 

(Figuras 4.17, 4.18 e 4.19). 

 

 

Figura 4-14: Porosimetria por intrusão de mercúrio da amostra de cerâmica preparada com a solução de 

pH = 2, com 15% de vidro sinterizada a 1100 °C por 4 h. 
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Figura 4-15: Porosimetria por intrusão de mercúrio da amostra de cerâmica preparada com a solução de 

pH = 6, com 15% de vidro sinterizada a 1100 °C por 4 h. 

 

 

Figura 4-16: Porosimetria por intrusão de mercúrio da amostra de cerâmica preparada com a solução de 

pH = 9, com 15% de vidro sinterizada a 1100 °C por 4 h. 



38 

 

Na tabela 4.4 estão apresentados os resultados da análise de distribuição de 

tamanho de poros formados das amostras de espumas cerâmicas preparadas com 

pH da solução igual a 2, 6 e 9. 

 

Tabela 4.4: Resultados da análise de distribuição de poros nas amostras preparadas com 15% de vidro e 

sinterizadas a 1100 °C por 4 h. 

pH da solução � é �  (µm) 80% dos poros entre (µm) �� (g/cm3) ��  (%) 

2 0,8 0,13 e 3,5 0,86 77,1 

6 1,7 0.09 e 2,7 1,51 59,6 

9 2,4 0,75 e 3,2 2,01 46,5 

 

 

 

 

 

Figura 4-17: Porosimetria por intrusão de mercúrio da amostra de cerâmica preparada com a solução de 

pH = 2, com 15% de vidro sinterizada a 1200 °C por 4 h. 
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Figura 4-18: Porosimetria por intrusão de mercúrio da amostra de cerâmica preparada com a solução de 

pH = 6, com 15% de vidro sinterizada a 1200 °C por 4 h. 

 

 

Figura 4-19: Porosimetria por intrusão de mercúrio da amostra de cerâmica preparada com a solução de 

pH = 9, com 15% de vidro sinterizada a 1200 °C por 4 h. 
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Na tabela 4.5 estão apresentados os resultados da análise de distribuição de 

tamanho de poros formados nas cerâmicas preparadas com pH da solução igual a 2, 

6 e 9, com 15% de vidro e sinterizadas a 1200 °C por 4 h. 

 

Tabela 4.5: Resultados da análise de distribuição de poros nas amostras preparadas com 15% de vidro e 

sinterizadas a 1200 °C por 4 h. 

pH da solução � é �  (µm) 80% dos poros entre (µm) ��  (g/cm3) ��  (%) 

2 1,7 0,33 e 3,5 1,05 71,9 

6 3,8 0,55 e 4,5 1,43 61,8 

9 4,4 1,8 e 6,0 1,74 53,5 

 

Através dos resultados de porosimetria por intrusão de mercúrio e 

microscopia eletrônica de varredura podemos observar uma uniformidade 

microestrutural nas cerâmicas produzidas, principalmente nas sinterizadas a 1100 
oC, onde 80% dos poros deixados nas amostras possuem diâmetros menores que 4 

µm. 

 As características observadas até agora mostram que essa rota de 

processamento apresenta um significativo avanço no desenvolvimento dos materiais 

porosos, pois as cerâmicas obtidas apresentam alta porosidade aliada a uma boa 

homogeneidade microestrutural e distribuição estreita de poros. 

 

 

 

4.2 Medidas Ópticas 

 

Para o estudo do comportamento da fluorescência de corantes orgânicos 

foram utilizadas como substrato as cerâmicas de pH = 2 sinterizada a 1200 ºC por 4 

h, pH = 2 sinterizada a 1100 ºC por 4h e com pH = 6 sinterizada a 1100 ºC por 4 h 

todas com 15% de vidro. As amostras foram preparadas como descrito na seção 3.2 

e foram realizadas medidas de fluorescência em função da potência de bombeio em 

Rodamina B e Rodamina 6G. As amostras foram excitadas em 532 nm, utilizando o 

segundo harmônico de um laser de Nd:YAG com largura temporal dos pulsos de 8 



41 

 

ns. Todas as medidas foram realizadas com uma taxa de repetição do laser de 5 Hz, 

para minimizar uma possível fotodegradação dos corantes. 

As medidas realizada com as amostras de pH = 2 tanto sinterizada a 1200 °C 

por 4 h como a 1100 °C por 4 h, não apresentaram bons resultados, tendo um 

comportamento aleatório, além de ter uma pior adsorção das moléculas dos 

corantes. Assim, nesse trabalho apresentamos somente as medidas realizadas em 

amostras sinterizadas com solução de pH 6, que apresentava uma coloração rosada 

mais intensa que as com pH = 2, nas mesmas condições.  

Nas figuras 4.20 e 4.21 apresentamos o comportamento típico da 

fluorescência dos corantes em função da intensidade de excitação. É possível 

observar as mudanças dos espectros, principalmente para rodamina B. Foi 

observado para todas as amostras, um comportamento semelhante, apresentando 

uma diminuição da largura de linha à meia altura (FWHM) com o aumento da 

potência média de bombeio. Também foi observado um aumento não linear da 

intensidade de pico da fluorescência em função da potência de bombeio. Esses 

resultados são apresentados nos gráficos seguintes.  
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Figura 4-20: Espectro de emissão da amostra com Rodamina B. 
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Figura 4-21: Espectro de emissão da amostra com Rodamina 6G. 

 

Nos gráficos das figuras 4.22 e 4.23 temos o comportamento da intensidade 

de fluorescência da cerâmica com Rodamina B (609 nm) e com Rodamina 6G (565 

nm) em função da potência do feixe de bombeio. Em todos os gráficos que são 

apresentados realizamos inicialmente a deconvolução dos picos para em seguida 

determinar sua intensidade. Os dados demonstram uma mudança de 

comportamento que ocorre por volta de 0,2 mW para rodamina B e 3 mW para 

rodamina 6G.  
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Figura 4-22: Comportamento da intensidade de fluorescência da cerâmica com Rodamina B em função da 

potência do feixe de bombeio. As linhas tracejadas são apenas um guia para os olhos. 
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Figura 4-23: Comportamento da intensidade de fluorescência da cerâmica com Rodamina 6G em função 

da potência do feixe de bombeio. As linhas tracejadas são apenas um guia para os olhos. 

 

Apresentamos nas figuras 4.24 e 4.25 o comportamento da FWHM em função 

da intensidade de bombeio para as duas amostras, rodamina B e 6G. É possível 

observar que ocorre uma diminuição acentuada da largura de linha e depois um 

patamar, aproximadamente constante. 
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Figura 4-24: Comportamento da largura a meia altura em função da potência de fluorescência da 

cerâmica com Rodamina B. 
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Figura 4-25: Comportamento da largura a meia altura em função da potência de fluorescência da 

cerâmica com Rodamina 6G. 

 

 

Abaixo, figuras 4.26 a 4.29, apresentaram os resultados de intensidade e 

FWHM em função da energia do pulso. Como era de se esperar o comportamento é 

o mesmo apresentado acima nos gráficos de intensidade e FWHM em função da 

potência. Esses resultados sugerem a emissão de luz tipo laser com um limiar de 

emissão de 0,2 mW para rodamina B e de aproximadamente 3 mW para rodamina 

6G. 
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Figura 4-26: Comportamento da curva de rodamina B da largura a meia altura em função da energia de 

bombeamento. 

 



48 

 

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

0

50000

100000

150000

200000

250000

Rodamina B

In
te

n
s
id

a
d

e
 (

u
n

id
. 
a

rb
.)

Energia (mJ)

 

 

 

Figura 4-27: Comportamento da curva de rodamina B da intensidade em função da energia de 

bombeamento. As linhas tracejadas são apenas um guia para os olhos. 
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Figura 4-28: Comportamento da curva de rodamina 6G da largura a meia altura em função da energia de 

bombeamento. 
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Figura 4-29: Comportamento da curva de rodamina 6G da intensidade em função da energia de 

bombeamento. As linhas tracejadas são apenas um guia para os olhos. 

 

Observamos nas curvas acima um estreitamento da largura do pico e uma 

variação da intensidade de pico da fluorescência composta de dois regimes lineares, 

tendo um aumento na inclinação da curva a partir de um limiar. Esses dois 

comportamentos dão uma indicação de emissão tipo laser dos corantes presentes 

nas microcavidades.  
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CAPÍTULO 5 

5 – CONCLUSÕES 

 

O método de desenvolvimento do material cerâmico macroporoso proposto é 

simples e eficiente na produção de corpo cerâmico, utilizando equipamentos de 

baixo custo e sem o uso de aditivos tóxicos. Com controle nos tamanhos médios dos 

poros com baixa dispersão, dependendo dos parâmetros de síntese utilizados. 

As cerâmicas preparadas apresentam porosidade da ordem de 50% a 77% 

calculadas e medidas. As medidas por porosimetria de mercúrio e microscopia 

eletrônica de varredura confirmaram os resultados das porosidades obtidas através 

do Método de Arquimedes, isto é, as espumas cerâmicas possuem alta porosidade 

aberta com tamanho médio de poros da ordem de micrometros.  

Pela primeira vez, até onde temos conhecimento, foi realizado estudos 

espectroscópicos de corantes adsorvidos nos poros em corpos cerâmicos, cujo 

estudo espectroscópicos preliminares, mostraram que as cerâmicas funcionaram 

como microcavidades ópticas. Observamos indicativos de emissão laser, tipo laser 

randômico, nessas amostras com uma variação no limiar de emissão, dependendo 

do corante utilizado.  
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CAPÍTULO 6 

6 – SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Como decorrência desse trabalho, pretendemos testar outras cerâmicas, 

buscando melhorar a forma e distribuição de tamanho de poros. Tendo como 

objetivo uma configuração de microcavidades que otimize a emissão das moléculas 

adsorvidas, o que permitiria a utilização desses matérias como substrato para 

determinar a presença de uma determinada substância, em baixa concentração, 

utilizando espectroscopia óptica. 

Também pretendemos fazer um estudo utilizando nanopartículas metálicas, ouro 

e prata, nas cavidades, com isso pretende-se utilizar o efeito de microcavidade e o 

de engrandecimento da resposta óptica por ressonância de plasmom. 

  



53 

 

REFERÊNCIAS 

 

[1] W. KIM, V. P. SAFONOV, V. M. SHALAEV, R. L. ARMSTRONG Fractals in 

Microcavities: Giant Coupled, Multiplicative Enhancement of Optical Responses. 

Physical Review Letters, US, v. 82, n. 24, p. 4811-4814, 1999. 

[2] A. KANDAKKATHARA, I. UTKIN, R. FEDOSEJEVS Surface-Enhanced Raman 

Scattering (SERS) Detection of Low Concentrations of Tryptophan Amino Acid in 

Silver Colloid. Applied Spectroscopy, US, v.65, n. 5, p. 507-513, 2011. 

[3] J. ZHANG, L. ZHAN Nanostructures for surface plasmons, Advances in Optics 

and Photonics, US, v. 4, p. 157–32, 2012. 

[4] R.M. MESQUITA, Desenvolvimento de cerâmicas porosas à base de Nitreto de 

Sílicio, São Paulo, 2009. 

[5] www.quimica.ufpr.br. Acessado em 05/02/2013 as 15:12 h. 

[6] R.C.O. ROMANO, V.C. PANDOLFELLI, Production and properties of porous 

ceramics obtained by foam addition technique. São Paulo: Cerâmica, 2006. 52v. 

[7] S.T. FONSECA, Processamento e caracterização de pós e de cerâmicas de 

alumina total e parcialmente nanoestruturadas. Dissertação de Mestrado, Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, São José dos Campos (2007). 

[8] F.V. BRITO; Processamento de cerâmicas porosas à base de sílica visando 

aplicações na indústria do petróleo. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal 

do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (2005). 

[9] Infrared honeycomb ceramic burner plate. www.induceramic.com/industrial-

ceramics-application/machinery-and-industrial-equipmentacessadoem 16/01/2013 às 

14:00 h. 

[10] V. JAIN, R. JOHSON, I. GANESH, B.P. SAHA, Y.R. MAHAJAN, Effect of rubber 

encapsulation on the comparative mechanical behaviour of ceramic honeycomb and 

foam. Materials Science Engeneering A 347 (2003) 109-122. 

[11] J. M. P DE ALMEIDA, Propriedades ópticas não lineares e microestruturação 

em vidros boratos com laser de femtossegundos. Dissertação de Mestrado, 

Universidade de São Paulo, São Paulo (2012). 

[12] L. MONTANARO, Y. JORAND, G. FANTOZZI, A. NEGRO, 

CeramicFoamsbyPowderProcessing. Ceram. Soc. 18 (1998) 1339-1350.  

http://www.quimica.ufpr.br/
http://www.induceramic.com/industrial-ceramics-application/machinery-and-industrial-equipment/infrared-honeycomb-ceramic-burner-plate%20acessado%20em%2016/01/2013
http://www.induceramic.com/industrial-ceramics-application/machinery-and-industrial-equipment/infrared-honeycomb-ceramic-burner-plate%20acessado%20em%2016/01/2013


54 

 

[13] J. WILL, Porous Support Structures and Sintered Thin Film Electrolytes for Solid 

Oxide Fuel Cells, Tese de PhD, Swiss Federal Institute of Technology, Zurich (1998). 

[14] Ceramicfoamfiltermolten metal filtration. www.induceramic.com/industrial-

ceramic-product acessado em 16/01/2013 às 14:00 h. 

[15] R. ANDRÉ, Studart. Urs T. Gonzenbach; Elena Tervoort; Ludwig J. Gauckler. 

Processing Routes to Macroporous Ceramics, A Review. J. Am. Ceram. Soc., 89 

(2006). 

[16] LAWRENCE H. VAN VLACK, Propriedades dos Materiais Cerâmicos, p. 196, Editora da 

Universidade de São Paulo, 1973 

[17] L.S.F.GÓES, Caracterização e estudos cinéticos de albumina tratada com 

espécies reativas derivadas de óxidos de nitrogênio: espectroscopia de absorção e 

fluorescência. Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro (2005). 

[18] D.R. BERNADO, Fotofísica e fotoquímica de tioxantonas aneladas e avaliação 

de sua eficiência como fotoiniciador na polimerização de diacrilatos. Dissertação de 

Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo (2011). 

[19] A.L. COELHO, Desenvolvimento de procedimento de derivatização fotoquímica 

para dois glicocorticóides sintéticos (prednisolona e triancinolona acetonido) visando 

à análise espectrofluorimétrica de formulações farmacêuticas. Dissertação de 

Mestrado, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (2004). 

[20] J.R.LAKOWICZ, Principles of Fluorescence Spectroscopy, Plenum Press, New 

York. 1983. 

[21] G.G.GUILBAULT, Practical Fluorescence, Second Edition, Marcel Dekker, Inc., 

New York. 1990. 

[22] R.EISBERG E R. RESNICK, Física Quântica. Campos. P. 499 – 544. 

[23] H. MAILLET, O laser Princípios e técnicas de aplicação, p. 1-11, 1987. 

[24] E. BOLDRINI, Avaliação “in vitro” da ação do laser randômico no Esmalte dental 

bovino.Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo (2012). 

[25] R.J.R.VIEIRA, Laser a base de pó de neodímio com granulação manométrica. 

Dissertação de Mestrado, Instituto de Pesquisas Energética e Nucleares, São Paulo 

(2010). 

[26] H. MAILLET, O laser Princípios e técnicas de aplicação, p. 19-22, 1987. 

[27] H. MAILLET, O laser Princípios e técnicas de aplicação, p. 22, 1987. 

[28] H. MAILLET, O laser Princípios e técnicas de aplicação, p. 20-21, 1987. 

http://www.induceramic.com/industrial-ceramic-product%20acessado%20em%2016/01/2013%20às%2014:00
http://www.induceramic.com/industrial-ceramic-product%20acessado%20em%2016/01/2013%20às%2014:00


55 

 

[29] S.C. ZILIO, Óptica Moderna Fundamentos e aplicações, p. 231-241.  

[30] S. GOTTRDO, S. CAVALIERI, O. YAROSCHUCK, Quasi-two-dimensional 

diffusive random laser action, Physical Review Letters, v. 93, p. 263901, 2001. 

[31] A. MAROTTA, Contribuição ao desenvolvimento de lasers de corante 

bombeados à lâmpada, Tese de doutorado, Universidade Estadual de Campinas, 

São Paulo(1977). 

[32] C. Gouedard, D. Husson, and C. Sauteret, Generation of spatially incoherent 

short pulses in laser-pumped neodymium stoichiometric crystals and powders; J. 

Opt. Soc. Am. B/Vol. 10, No. 12/December 1993. 

[33] Baha T. Chiad1, Kamil H. Latif 2, Firas J. Kadhim1, Mohammad. A. Hammed1; 

Random Laser of R6G Dye and TiO2 Nanoparticles Doped in PMMA Polymer; 

Advances in Materials Physics and Chemistry, 2011, 1, 20-25. 

[34] A. YARIV, Optical Electronics in Modern Communications, v. 15, p. 285-286, 

1996. 

[35] D.S. WIERSMA, The smallest randon laser, Nature, v. 406, n. 13, 2000. 

[36] P. COLOMBO, M MODESTI, Silicon Oxycarbide Ceramic Foams from a 

Preceramic Polymer, J. Am. Ceram. Soc. 82 (1999) 573–578. 

[37] M.A. Macedo e J.M. Sasaki, Processo de fabricação de pós nanoparticulados, 

Patente: Privilégio de Inovação n.PI 0203876-5, 24 de Setembro de 2002 (Depósito). 

[38] ZANETTI, S. M.; LEITE, E. R.; LONGO, E. & VARELA, J. A. “SrBi2Nb2Oλ thin 

films deposited by dip coating using aqueous solution”. 

JournaloftheEuropeanCeramicSociety, v. 19, p. 1409-1412, 1999. 

[39] FABIANE A. ANDRADE DE JESUS, MARCELA COSTA ALCÂNTARA E ZÉLIA 

SOARES MACEDO. “Novas Propostas de Síntese para Cerâmicas 

Nanoestruturadas de Bi4Ge3O12 e Bi12GeO20”. Scientia Plena, v. 1, p. 132-137, 

2005. 

[40] B. CASTEL, Les Alumines etleurs Applications. Paris, France: 1990. Nathan 

Communication. 

[41] R.P. SILVA, Simulação e análise do desempenho de um laboratório analítico em 

um cenário auto-sustentável, Dissertação de Mestrado, Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro(2007). 

[42] www.geocities/fisicattus/raiox acessado em 16/01/2013 às 14:20h. 

http://www.geocities/fisicattus/raiox%20acessado%20em%2016/01/2013%20às%2014:20


56 

 

[43] K.R. JURAITIS, Método de análise térmica diferencial através da técnica de 

fluxo de calor conhecido, 2945-2495. 

[44] Manual of Weighing Applications Part 1 Density; Sartorius. 

[45] B.A.DEDAVID, C.I.GOMES, G.MACHADO, Microscopia eletrônica de varredura: 

aplicações e preparação de amostras: materiais poliméricos, metálicos e 

semicondutores. www.pucrs.br/edipucrs/online/microscopia.pdf acesso 20/01/2013 

às 16:00 h. 

[46] A.M. MALISKA, Microscopia eletrônica de varredura, Universidade Federal de 

Santa Catarina. www.materiais.ufsc.br/lcm/web-MEV/MEV_Apostila.pdf acessado 

em 20/01/2013 às 16:10 h. 

[47] ChemicalStructuresRhodamine 6G. 

www.chemistry.about.com/od/factsstructures/ig.htm acessado em 22/01/2012 às 

16:00h. 

[48] www.scielo.br/img/revistas/qn/v32n6/42f01.gif acessado em 22/01/2012 às 

16:15h. 

 

  

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semexatas/article/.../2945/2495%20acessado%20em%2010/01/2013%20às%2016:00
http://www.pucrs.br/edipucrs/online/microscopia.pdf.%20acesso%2020/01/2013%20às%2016:00
http://www.pucrs.br/edipucrs/online/microscopia.pdf.%20acesso%2020/01/2013%20às%2016:00
http://www.materiais.ufsc.br/lcm/web-MEV/MEV_Apostila.pdf%20acessado%20em%2020/01/2013%20às%2016:10
http://www.materiais.ufsc.br/lcm/web-MEV/MEV_Apostila.pdf%20acessado%20em%2020/01/2013%20às%2016:10
http://www.chemistry.about.com/od/factsstructures/ig.htm


57 

 

PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO PERÍODO 

 

Trabalhos relacionados à dissertação:  

 

Artigos completos publicados em periódicos  

BARBOSA, L. B.; JESUS, L. M.; MATOS, S. J.; MACEDO, Z. S. Produção de 

espuma cerâmica com baixo impacto ambiental para aplicação em petróleo. Scientia 

Plena, v. 6, p. 123401-1:123401-5, 2010.  

 

Trabalhos completos publicados em anais de eventos  

MATOS, S. J.; BARBOSA, L. B.; RODRIGUES JUNIOR, J. J. Desenvolvimento de 

Microcavidades Cerâmica Revestidas com Ouro e Prata. In: Congresso Brasileiro de 

Engenharia e Ciência dos Materiais, 2012.  

 

MATOS, S. J.; JESUS, L. M.; SILVA, R. S.; MACEDO, Z. S.; Ardila, D. R.; 

BARBOSA, L. B. Cerâmicas macroporosas a partir de nanoparticulas de alumina 

sinterizadas por um método limpo. In: Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência 

dos Materiais, 2012. 

 

Patente submetida ao INPI  

MATOS, S. J.; JESUS, L. M.; SILVA, R. S.; ARDILA, D. R.; VALERIO, M. E. G.; 

MACEDO, Z. S.; BARBOSA, L. B. Processo de produção de espumas cerâmicas de 

alumina obtidas por um método de baixo impacto ambiental. 2012.  

 

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)  

MATOS, S. J.; NERES, T. S.; JESUS, L. M.; MACEDO, Z. S.; BARBOSA, L. B. 

Espumas cerâmicas de alumina obtidas por um método de baixo impacto ambiental. 

In: 16 Encontro Sergipano de Física, 2011.  

 

MATOS, S. J.; JESUS, L. M.; MACEDO, Z. S.; BARBOSA, L. B. Preparação e 

caracterização de cerâmicas de alumina obtidas por um método de baixo impacto 

ambiental. In: Resumos -Workshop sobre Luz Síncrotron, 2011.  

 



58 

 

MATOS, S. J.; JESUS, L. M.; MACEDO, Z. S.; BARBOSA, L. B. Caracterização 

Termofísica, Microestrutural e de Porosimetria de Espumas Cerâmicas de Alumina. 

In: II Encontro de Física de Itabaiana, 2011. 

 

MATOS, S. J.; JESUS, L. M.; MACEDO, Z. S.; BARBOSA, L. B.; ARDILA, D. R. A 

study of porosity control in alumina ceramic foams obtained by an environmently 

clean method. In: Encontro de Física, 2011. 

 

Outros Trabalhos:  

Artigos completos publicados em periódicos  

NERES, T. S.; MATOS, S. J.; JESUS, L. M.; SILVA, R. S.; CARVALHO, J. F.; 

ARDILA, D. R.; BARBOSA, L. B. Síntese pelo método Pechini de nanopartículas de 

CaCu3Ti4O12. Scientia Plena, 2012. 

 

Trabalhos publicados em anais de eventos (resumo)  

MATOS, S. J.; NERES, T. S.; BARBOSA, L. B.; ARDILA, D. R.  Processing and 

characterization of laser-sintered ceramic compound CaCu3Ti4O12 (CCTO).In: 

Encontro de Física, 2011. 

 

 

 

 


