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BREVE APRESENTAÇÃO 
No estudo das ciências básicas que envolve os distintos materiais, bem como suas 
propriedades e aplicações, o Centro de Ciência e Tecnologia de Materiais apresenta 
seu projeto de “Desenvolvimento de Materiais de Alto Desempenho para uso em 
energia, Saúde e Meio Ambiente”, criando novos dispositivos, otimizando processos, 
planejando novas composições, aprimorando métodos e técncas de caracterização de 
estruturas em todos os níveis de resolução do macro ao nano. Tendo como foco 
aplicações nas áreas de energia, saúde e meio ambiente,  este projeto tem como base 
gerar conhecimentos através da capacitação de profissionais na formação de 
graduados, pós graduandos e pósdoutorandos em todos os subprojetos aqui 
apresentados visando sempre a aplicação e desenvolvimentos pioneiros em novas 
tecnologias e estudo e otimização de processos de materiais já existentes. Como 
resultado destes desenvolvimentos, o empreendedor industrial comparece e por meio 
de parcerias e projetos de colaboração,  onde a transferência da tecnologia ocorre. 
Também previsto nestas atividades o entrelaçamento com Instituições de Ensino e 
Pesquisas tanto nacionais como internacionais na consolidação de propostas de troca 
de conhecimentos e experiências expressas nas publicações e patentes 
interinstitucionais. Devido ao seu caracter multidisciplinar, este se apresenta em 
vários subprojetos coordenados por pesquisadores líderes, professores e 
orientadores TNM/IPEN/USP, com expertises focadas em suas áreas de conhecimento 
dentro do campo de Ciências dos Materiais se complementando nas diversas 
aplicações nas três áreas citadas. 
Em todas os subprojetos, apresentados por facilidade de temas, contam com a 
participação de vários membros do CCTM, num exercício de colaboração frequente. 
A seguir se apresenta os participantes por subcoordenadores restrito apenas aos servodores do IPEN 
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03.08. Estudo do Comportamento Mecânico em Temperaturas Elevadas (tração e 
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Oxidação Térmica 
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  03.01. Análise da integridade estrutural de juntas soldadas submetidas a carregamentos cíclicos 
Responsável: Dr. Mauricio David M. das Neves (Lab. de Soldgem e Metalurgia do Pó) 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A soldagem é um complexo processo de fabricação em termos de variáveis (parâmetros de 
soldagem) e fatores envolvidos, sendo amplamente utilizado em diversas aplicações como naval, 
nuclear e automotiva. Comparado-se a outros métodos de fabricação, a soldagem oferece 
vantagens significativas incluindo flexibilidade no projeto, menor peso e redução de custos. No 
entanto, segundo GOES (2010), juntas soldadas estão sujeitas a tensões residuais e 
deformações não desejadas oriundas do processo, que podem impactar significantemente no 
desempenho e integridade da estrutura, e muitas vezes, somadas a outros efeitos de 
carregamentos, geometria, material e condições de serviço podem levar componentes a falhas 
prematuras e até mesmo catastróficas, DONATO (2008). Portanto, conforme AYGÜL (2013), 
uma estimativa precisa dos efeitos de carregamentos e geometria são decisivas para a vida em 
serviço de estruturas, destacando-se ainda a importância do uso de um método correto para 
avaliação da vida do componente.  
Neste estudo procura-se entender a influência das alterações microestruturais nas propriedaes 
mecânicas destas juntas soldadas, além de estudar metodologias de simulação dos efeitos 
térmicos As informações obtidas em simulações são de extrema importância, pois permitirão 
que, alterações sejam realizadas em projetos sem a construção de inúmeros protótipos físicos, 
reduzindo dessa forma os custos e auxiliando na tomada de decisões justificando reparos ou a 
substituição  de rotas de fabricação.  
Um importante e complexo fator durante o processo de solda é o fenômeno térmico. Segundo 
HANSEN (2003), uma adequada representação da Fonte de Calor na simulação numérica do 
processo de soldagem é essencial. A modelagem do movimento da fonte de calor é a tarefa 
central na análise da soldagem. Fatores como a forma da poça da solda é depende da fonte de 
calor e que, por sua vez, a forma da poça é de extrema importância para análise de deformação 
e como consequência as tensões na estrutura.  
A escolha de uma modelagem de fonte de calor apropriada depende de vários fatores, como: o 
quão preciso a fonte de calor necessita ser modelada; quais os objetivos em se modelar a fonte 
de calor e quais informações estão disponíveis para o modelo.  
Dentre os vários modelos numéricos para fonte de calor disponíveis na literatura, o modelo de 
distribuição de dupla elipsoide de GOLDAK et al (2005) tem sido um método muito utilizado e 
implementado em softwares comerciais de elementos finitos, como por exemplo, o software 
Ansys.  
 
2. OBJETIVO 
 
O objetivo deste estudo é analisar a distibuição de temperaturas numa junta soldada e comparar 
os resultados de mapeamento  por simulação usando métodos dos elementos finitos e 
propriedades mecânicas em amostras padronizadas. 
  



 
  
3. METODOLOGIA 
Neste trabalho serão empregados chapas de aço-carbono SAE 1022 micro ligado ao nióbio, 
titânio e vanádio, como carbono equivalente (CE) máximo de 0,5. Este material é comumente 
utilizado em carcaças estampadas de eixos automotivos.  
As amostras utilizadas neste estudo serão fabricadas pelo processo automátizado de soldagem 
GMAW (Gas Metal Arc Welding) e serão fabricadas juntas de topo com placas materiais de base 
(MB) com espessura de 8,0 mm, conforme mostrado na figura 1. Serão utilizadas três condições 
de soldagem, conforme parâmetros apresentados na tabela 2. Na tabela 3 estão aparesentados 
os ensaios a serem realizados  

 
Figura 1: Representação esquemática das juntas de topo soldadas por GMAW.  

 
Tabela 2: Condições usadas para a fabricação de amostras soldadas 

 
Tabela 3: Ensaios padronizados a serem realizados nas condições de soldagem. 
 
Para validação dos resultados numéricos serão realizadas medições de temperatura nas 
amostras durante o processo de soldagem e em seguida serão realizadas medições de 
tensões residuais. As temperaturas serão obtidas a partir de instrumentação com termopares 
e as tensões residuais serão obtidas a partir de medições utilizando difração por raios X.  
Na figura 2 está indicada uma a proposta inicial para posicionamento dos termopares para 
obtenção dos dados de temperatura durante o processo de soldagem, cujo posicionamento está 
baseado no trabalho de HANSEN (2003). Inicialmente, serão utilizados seis termopares tipo “K”, 
revestidos com cerâmica, para medições de temperatura até 1200°C. O dispositivo MGCPlus e 
o software Catman easy 4.0, ambos da HBM, serão utilizados para capturar as temperaturas e 
análise de dados. 
 



 
  

 
Figura 2: Posicionamento dos termopares 
 
Os resultados da análise térmica poderão ser usados dados de entrada, visando uma futura 
simulação estrutural, onde serão analisadas as deformações e as tensões residuais 
 
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
As atividades numeradas de 1 a 10  estão mostradas no cronograma da figura 3. 
Figura 2: Cronograma de atividades para o período de 12 meses. 
Ativdade 1. - Levantamento bibliográfico;  
Ativdade 2. - Fabricação (corte e preparação) de amostras; 
Ativdade 3. - Montagem de sistema e testes de validação para coleta de dados  
Ativdade 4. - Realização de soldagem conforme parâmetros previamente selecionados; 
Ativdade 5. - Coleta de dados de temperatura durante o processo de soldagem;  
Ativdade 6. - Realização de ensaios não-destrutivos;  
Ativdade 7. - Execução de ensaios destrutivos e caracterização microestrutural 
Ativdade 8. – Simulação por métodos dos elementos finitos da distribuição de calor; 
Ativdade 9. - Análise dos resultados obtidos da coleta de dados da temperatura, com a simulação e 
os resultados obtidos nos ensaios destrutivos e não destrutivos;  
Ativdade 10. - Publicação de artigo científico com base nos resultados da pesquisa 
. 

          meses 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ATIVIDADE             
ATIVIDADE             
ATIVIDADE             
ATIVIDADE             
ATIVIDADE             
ATIVIDADE             
ATIVIDADE             
ATIVIDADE             
ATIVIDADE             
ATIVIDADE             
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03.02. Estudo Do Comportamento Mecânico Em Temperaturas Elevadas (tração e 
fluência) Da Liga Ti-6al-4v Após Tratamentos Superficiais De Nitretação por Plasma e 
Oxidação Térmica 
Responsáveis: Antonio Augusto Couto e Nelson Batista de Lima 
 
1 INTRODUÇÃO 

Materiais com comportamento adequado em temperaturas elevadas e ambientes 
agressivos tornaram-se uma necessidade científica, tecnológica e economicamente viável nos 
dias de hoje. Estudos têm sido realizados, independente de objetivos comerciais, para o 
aprimoramento na obtenção de novas ligas e, principalmente, para a reavaliação de ligas 
comerciais já existentes, por meio da aquisição de dados em condições de maior severidade. O 
comportamento de metais e ligas durante a deformação em altas temperaturas é complexo e 
muda com parâmetros de processamento termomecânicos e  

O titânio e as suas ligas são excelentes para aplicações como em componentes 
estruturais submetidos a altas temperaturas devido a sua alta resistência, baixa massa 
específica, boa resistência à corrosão e estabilidade metalúrgica. A liga Ti-6Al-4V é a mais 
importante das ligas de titânio usadas em engenharia, combinando propriedades atrativas com 
trabalhabilidade. Tem sido muito utilizada na indústria aeronáutica e aeroespacial, 
particularmente para aplicações que requerem resistência em alta temperatura. 

A afinidade do titânio por oxigênio é um dos principais fatores que limitam a aplicação de 
suas ligas como materiais estruturais em altas temperaturas. A oxidação resulta na perda de 
material pelo crescimento na camada de óxido e endurecimento da liga pela dissolução de 
oxigênio. Apesar dos notáveis avanços no desenvolvimento de ligas de titânio com alta 
resistência à tração, ductilidade e resistência à fluência em altas temperaturas, problemas com 
oxidação limitam o uso dessas ligas em temperaturas superiores a 600oC. Revestimentos de 
proteção que servem como barreiras à ação de oxigênio seriam, em princípio, passíveis de serem 
usados em ligas de titânio por longo tempo em altas temperaturas. Todavia, problemas de 
aderência durante o ciclo térmico e a difusão dos elementos do recobrimento no substrato são 
as atuais dificuldades encontradas na pesquisa desses materiais. 

Na tentativa de melhorar as propriedades em tração e em fluência da liga Ti-6Al-4V, tem 
sido estudada a modificação da sua superfície. Nas modificações superficiais podem ser 
utilizados tratamentos térmicos, recobrimentos e tratamentos termoquímicos (oxidação, 
carbonetação e nitretação). Neste projeto será estudado o efeito da nitretação por plasma nas 
propriedades mecânicas em tração a quente e em fluência da liga Ti-6Al-4V. 

A modificação superficial tem como objetivo ser uma barreira à difusão. A nitretação 
modifica a estrutura da superfície pela formação de diferentes fases cristalinas tais como Ti2N e 
TiN. A presença destas fases cristalinas resulta em aumento de dureza do material. Várias 
formas de nitretação têm sido investigadas para melhorar as propriedades superficiais das ligas 
à base de titânio, tais como nitretação a gás, nitretação a laser e várias formas de nitretação 
assistidas por plasma. Após a nitretação por plasma da liga Ti-6Al-4V em diversas condições 
serão feitos ensaios de tração a quente e de fluência. As superfícies de fratura dos corpos-de-
prova ensaiados em tração a quente e em fluência serão analisadas por MEV. A microestrutura 
após fluência será analisada por MET. Além disto, será feita a caracterização microestrutural da 
liga e da camada nitretada por microscopia (óptica, MEV e MET) e por difratometria de raios-X 
(fases presentes e tensão residual). Os resultados serão analisados buscando correlações entre 
as modificações da superfície por meio do processo de nitretação e as propriedades em fluência. 

O estudo de fluência de ligas de titânio com diferentes tratamentos superficiais é um 
projeto inovador e representa um avanço no cenário tecnológico nacional e internacional, visto a 



 
  
necessidade de estudo da oxidação e resistência dos materiais estruturais em temperaturas 
elevadas e condições de maior severidade. O presente projeto permitirá o conhecimento mais 
detalhado das propriedades mecânicas (tração a quente e fluência) da liga Ti-6Al-4V após 
modificação superficial. Pretende-se obter conjuntos de curvas e parâmetros experimentais 
relativos às regiões primária, secundária e terciária como função das tensões e temperaturas 
aplicadas. A ductilidade, taxa de fluência estacionária e tempo de vida serão avaliados quanto 
aos efeitos do tratamento térmico e superficial, podendo-se estabelecer uma análise comparativa 
de estudos anteriores com os resultados obtidos nos ensaios ao ar e nos corpos-de-prova sem 
tratamento e após a nitretação por plasma. A caracterização microestrutural pelas técnicas de 
microscopia eletrônica de varredura e de transmissão serão ferramentas valiosas para a 
compreensão dos mecanismos de fluência.  

O grupo de estudos de fluência formado por pesquisadores do ITA, do IPEN, do INPE, 
da EEL-USP e mais recentemente do Mackenzie e da UNIFESP-São José dos Campos, tem 
estudado a fluência de ligas de titânio há vários anos. Como resultado destes estudos, vários 
trabalhos têm sido publicados. 
 
2 OBJETIVO 

O objetivo geral do projeto é estudar o efeito da nitretação por plasma da liga Ti-6Al-4V 
nas propriedades mecânicas em tração a quente e em fluência. Este estudo busca correlações 
entre os parâmetros do processo de nitretação por plasma na microestrutura, na microdureza, 
na tensão residual, nas propriedades mecânicas em tração a quente e principalmente em 
fluência. 
 
4 METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho será utilizada a liga Ti-6Al-4V na forma de barras 
cilíndricas, adquiridas junto à Empresa Multialloy Eng. Mat. Ltda., na condição forjada e recozida 
a 800oC durante 2 horas e resfriada ao ar. Os corpos de prova para os ensaios de tração a quente 
e de fluência serão usinados conforme figuras 1 e 2. 

 Figura 1. Configuração do corpo-de-prova (dimensões em mm) a ser utilizado nos ensaios de 
tração a quente. 

 Figura 2. Configuração do corpo-de-prova (em mm) a ser utilizado nos ensaios de fluência. 
O processo de nitretação por plasma faz uso do gás ionizado de nitrogênio e hidrogênio, 

que atuam como meio nitretante e agente adicional de aquecimento. A nitretação por plasma 
será realizada no ITA. As camadas nitretadas serão analisadas inicialmente com relação à sua 



 
  
dimensão. Para isto, amostras serão preparadas por técnicas metalográficas convencionais de 
corte, embutimento, lixamento e polimento. Estas amostras serão observadas por Microscopia 
Óptica e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), com utilização também de Microscopia de 
Emissão de Campo (FEG). A determinação da estrutura cristalina das camadas nitretadas e 
oxidadas termicamente serão feitas por Difratometria de Raios-X, utilizando um difratômetro da 
marca Rigaku e aplicando o método de Rietveld. As propriedades mecânicas da liga, em 
condições de ensaio de tração, correspondentes às temperaturas de 600 a 800oC serão obtidas 
utilizando um equipamento Instron acoplado com um forno tubular com 3 zonas de temperatura. 
Os ensaios serão conduzidos com velocidades de deformação variáveis. Para os ensaios de 
fluência serão utilizados fornos com sistemas elétricos e controladores adaptados. Os dados 
relativos ao alongamento dos corpos-de-prova e as medidas de temperatura em períodos de 
tempo pré-determinados serão coletados por software adequado. Corpos de prova da liga Ti-
6Al-4V com e sem camada nitretada serão ensaiados sob condições de fluência nas condições 
iniciais de 125 a 319 MPa a 600°C e de 291 MPa a 500 e 700°C, na modalidade de carga 
constante. As superfícies de fratura dos corpos-de-prova ensaiados em tração a quente serão 
observadas num Microscópio Eletrônico de Varredura da Jeol. 
 
8 CRONOGRAMAS DE ATIVIDADES 

O trabalho será dividido nas atividades: 
1. Caracterização microestrutural da liga Ti-6Al-4V por microscopia óptica, microscopia 

eletrônica de varredura e de transmissão e difratometria de raios-X (fases presentes)  
2. Confecção dos corpos de prova para ensaios de tração a quente e de fluência. 
3. Nitretação por plasma de amostras e corpos-de-prova. 
4. Análise das camadas nitretadas e oxidadas termicamente por microscopia óptica, 

microscopia eletrônica de varredura (MEV/FEG), difratometria de raios-X (fases 
presentes na camada e tensão residual) e determinação da microdureza. 

5. Execução dos ensaios de tração a quente. 
6. Execução dos ensaios de fluência sob carga constante. 
7. Caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de transmissão dos corpos-de-

prova da liga Ti-6Al-4V após os ensaios de fluência. 
8. Análise das superfícies de fratura dos corpos-de-prova ensaiados em tração a quente e 

em fluência. 
Atividade/mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 X X           
2  X X X         
3    X X X       
4      X X X     
5       X X X    
6        X X X   
7         X X X X 
8         X X X X 
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1 Nelson Batista de Lima 4 Gisele Fabiane Costa Almeida 
2 Rene Ramos de 

Oliveira 
5 Michele Cristina Biondo de Castro 



 
  

3 Mariano Castagnet   
03.03 PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NUCLEAR E 
INDUSTRIAL 
Responsável: Prof. Dr. Jesualdo Luiz Rossi 
 
Qualificação do principal problema a ser abordado 
 Há um grande interesse no desenvolvimento de novas ligas de zircônio, devido sua 
grande aplicabilidade na área química, aeroespacial e principalmente na área nuclear. 
Industrialmente, as ligas de zircônio possuem muitas aplicações devido às suas boas 
propriedades mecânicas, excelente resistência à corrosão e alta permeabilidade a nêutrons 
térmicos. Alguns dos principais elementos de liga adicionados ao zircônio são Nb, Mo, Sn, Ti e 
Ta, sendo os responsáveis por mudanças das propriedades físicas e químicas do material. A 
finalidade do presente trabalho é realizar o processamento e a caracterização de ligas de 
zircônio, em especial a de grau nuclear isento de háfnio, em termos de suas propriedades termo-
mecânicas, alterando as concentrações de átomos intersticiais em solução sólida por meio de 
adições de elementos de liga e de nitrogenações. Espera-se como resultado principal do 
presente trabalho, a proposição de modificações em ligas de zircônio para o uso nuclear e 
industrial. 
 
Objetivo e metas a serem alcançados: 
 O objetivo do presente projeto é o de realizar o processamento e caracterização das ligas 
de zircônio submetidas a diferentes concentrações de elementos intersticiais em solução sólida 
através de adições de elementos de liga. Executar caracterizações físicas e químicas e 
mecânicas, utilizando as técnicas de fluorescência de raios X, difratometria de raios X 
(convencional e síncrotron), microscopia eletrônica de varredura (MEV); análise 
termogravimétrica (TGA); calorimetria diferencial de varredura (DSC) e análise mecanodinâmica 
DMA (Dynamic Mechanical Analysis), com a finalidade de proposição de modificações em ligas 
de zircônio. 
 
Introdução: 
 Atualmente o zircônio ocupa a nona posição em abundância na crosta terrestre, estando 
em maior quantidade que o cobre, o chumbo e o zinco. A principal aplicação de ligas de zircônio 
é no encamisamento de elementos combustíveis em reatores nucleares (LUSTMAN, 1955), 
representando cerca de 90% em massa de todo zircônio produzido (PETER, 2006). Esta 
aplicação é devida à sua baixa secção de captura de nêutrons térmicos e sua excelente 
resistência à corrosão (U.S. NUCLEAR, 2004). Nas siderúrgicas é utilizado como aditivo em aços 
com objetivo de obter materiais com elevada resistência mecânica. Também é empregado em 
ligas de níquel para a indústria química, devido à sua alta resistência à corrosão em meios 
ácidos. 
 A técnica de espectroscopia mecânica tem sido utilizado para obter informações sobre o 
comportamento do soluto em metais, por exemplo: interações, tais como solutos - matriz metálica 
(SNOEK, 1939), substitucional - intersticial (NOWICK, 1972; WELLER, 1995; SCHALLER, 2001), 
difusão intersticial (HANECZOK, 2001), etc. Medidas de espectroscopia mecânica nas ligas Nb-
Zr têm demonstrado que a adição de zircônio reduz e amplia ou remove completamente a picos 
de atrito interno (SZKOPIAK, 1975; BUNN, 1962; HASSON, 1972; BOTTA, 1990). 
 De acordo com Souza (SOUZA, 2008), a introdução nitrogênio em solução sólida na liga 
Nb-1Zr contribui diretamente no aumento da energia de ativação, característica para cada 



 
  
processo de interação entre Nb-N e Zr-N. O aumento da concentração de defeitos intersticiais 
em solução sólida pode melhorar as propriedades mecânicas, aumentando a dureza, a 
tenacidade, a resistência à fadiga, à corrosão e à oxidação, sendo essas propriedades 
diretamente relacionadas com a intensidade de atrito interno e consequentemente com o módulo 
elástico e a amplitude de deformação. 
 Portanto, o principal problema a ser abordado, são os defeitos pontuais, intersticiais e 
substitucionais presente em solução sólida de ligas interesse nuclear, o quais podem alteram 
significativamente as propriedades físico-química e mecânica, minimizando a dureza e a 
tenacidade do material, diminuir a resistência a fatiga, aumentar a corrosão e a oxidação da liga, 
e consequentemente causar sérios danos ao reator nuclear (GRIFFITHS, 1987). 

Metodologia 
• Ligas: As amostras a serem utilizadas constituem ligas Zr, contendo elemento substitucional. 
Tais amostras serão produzidas através de fusão em um forno a arco com eletrodo não 
consumível, onde as matérias-primas serão fundidas em cadinhos de cobre refrigerados a água.  
• Análise microestrutural: Após cada etapa de processamento, serão efetuadas análises 
microestruturais, usando microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura acoplado com 
espectrômetro por energia dispersiva (EDS). 
• Tratamentos térmicos: Após cada etapa de fusão, laminação, usinagem das ligas de zircônio, 
as amostras serão submetidas a tratamentos de degaseificação (FAST, 1976; FROMM, 1980). 
• Medida da concentração de intersticiais: As concentrações de elementos intersticiais presentes 
nas amostras serão obtidas utilizando-se um analisador de gases, fundindo uma parte da 
amostra. Estas ligas geralmente apresentam o fenômeno da oxidação interna, formando 
agregados. A presente intenção é trabalhar dentro de um limite de concentração de oxigênio, 
onde a ocorrência deste tipo de fenômeno seja praticamente nula. 
• Caracterização de difratometria de raios X: Para verificar possíveis alterações estruturais 
devido à introdução dos defeitos durante os processos de fusão, laminação e usinagem, serão 
efetuadas medidas de difração de raios X (DRX). A introdução de elementos intersticiais provoca 
distorções locais na rede e pode causar alterações no parâmetro de rede. As amostras serão 
acondicionadas em porta-amostra e analisadas em difratômetro de raios X. Os difratogramas 
resultantes serão analisados com auxílio do banco de dados de minerais do software 
APD/PHILIPS e através de consulta literária nos métodos Hanawalt e Fink na comparação de 
resultados com os padrões produzidos pelo Joint Committee for Powder Diffraction System 
(JCPDS) do International Center for Diffraction Data (ICDD), equipamento pertence o CCTM-
IPEN. 
• Caracterização de propriedades mecanodinâmica: Após a introdução de elementos 
substitucionais e intersticiais em solução sólida nas amostras, as mesmas serão preparadas com 
dimensões na ordem de 2 mm de espessura, 5 mm de largura e 45 mm de comprimento, 
adequadas as medidas no equipamento de análise mecanodinâmica DMA (Dynamic Mechanical 
Analyser). Com esta técnica será possível a determinação de módulos elásticos, intensidade de 
atrito interno e amplitude de deformação. O sistema dinâmico pode ser operado com uma 
frequência na ordem de 0,01 Hz a 50 Hz e intervalos de temperatura de -160 a 600 ˚C, 
equipamento pertence o CCTM-IPEN. 

Referências: 
AHMAD, M. S.; SZKOPIAK, C. Z. Snoek relaxation peaks in solids solutions of niobium. J. 
Phys. Chem. Solids. v. 31, p. 1799-1804, 1970. 



 
  
AHMAD, M. S.; SZKOPIAK, C. Z. Grain-size dependence of Snoek peaks in niobium. Journal of 
Materials Science. v. 7, p. 701-707, 1972. 
BOTTA FILHO, W. J.; GRANDINI C. R.; FLORÊNCIO, O.; TEJIMA, H.; JORDÃO J. A. R. (1990) 
Acta Metall Mater 38:391. 
BUNN P. M.; CUMMINGS, D. G.; LEAVENWORTH JR., H. W. (1962) J. Appl Phys 33:3009. 
BRASIL, Anuário Mineral Brasileiro 2010. Disponível em 
http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=68&IDPagina=66. Acessado em 14/05/2013. 
FAST, J. D. Gases in Metals. Philips Technical Library, 1976. 
GIBALA, R.; KORENKO, M. K.; AMATEAU, M. F.; MITCHELL, T. E. Dislocation relaxation in 
single crystals of bcc metals. J. Phys. Chem. Solids. v. 31, p. 1889-1899, 1970. 
GRIFFITHS, M.; GILBERT, R.W.; FIDLERIS, V.; TUCKER, R.P.; ADAMSON, R.B., Neutron 
damage in zirconium alloys irradiated at 644 to 710 K. Journal of Nuclear Materials, v. 150, pp. 
159-168, 1987.  
HANECZOK, G.; RASEK J. (2001) Defect Diff Forum 3:188. 
HASSON, D. F.; ARSENAULT, R. J. (1972) Treatise on materials science. Academic Press, 
New York. 
LUSTMAN, B.; KERZE, F. Metallurgy of Zirconium, Div.7: Materials procurement project. Mac 
Graw Hill, (National Nuclear Energy Series. Manhattan Project Technical Section. 7), 1955. 
NOWICK A. S.; BERRY B. S. (1972) Anelastic relaxation in crystalline solids. Academic Press, 
New York. 
PETER R., BRUCE K. (2006) Zirconium in the Nuclear Industry. ASTM - Fourteenth 
International Symposium. 
PETER R. et. al. IZNA7 Special Topic Report Welding of Zirconium Alloys, Advanced Nuclear 
Technology International Europe AB, Skultuna, Sweden, 2007. 
POVOLO, F.; LAMBRI, O. A. Analysis of the Snoek relaxation in niobium-oxygen with low 
interstitial content. J. Alloys and Compounds, v. 211-212, p. 41-44, 1994. 
U.S. Nuclear Regulatory Commission Office of Nuclear Regulatory Research Washington, DC 
20555-0001 (2004). 
SNOEK J.L. (1939) Physica 6:591. 
SZKOPIAK, Z. C., SMITH J.T. (1975) J Phys D 8:1273. 
SCHALLER, R.; FANTOZZI G.; GREMAUD, G. Mechanical spectroscopy. Trans Tech 
Publications, (2001) Lausanne. 
SOUZA, A. C.; GRANDINI C. R.; FLORÊNCIO O. Effect of heavy interstitials on anelastic  
properties of Nb-1.0 wt% Zr alloys. (2008) J. Mater Sci. 
SZKOPIAK, Z. C. Anelastic effects due to point defects in solids. J. Physique. v. 32, n. 7, C2-1, 
C2-12, 1971.  
SZKOPIAK, Z. C.; SMITH J. T. The internal friction of Nb-1 at% substitutional alloys. J. Phys. D: 
Appl. Phys., n. 8, p. 1273-1284, 1975. 
WERT, C. A. Damping of interstitial atoms in bcc metals. J. Phys. Chem. Solids. v. 31, p. 1771-
1783, 1970. 
WELLER, M. Anelastic relaxation of point defects in cubic crystals. Journal de Physique IV. v. 6, 
p. 63-72, 1996 
WELLER ,M. Characterization of high purity bcc metals by mechanical spectroscopy Journal de 
Physique IV. v. 5, p. 199-204, 1995. 
ZENER, C. Elasticity and anelasticity of metal. University of Chicago Press, 170 p. 1948.  
 
Cronograma físico 

 As etapas previstas para a realização deste trabalho são apresentadas em itens 



 
  
e a sua distribuição por semestres é apresentada na Tab. 2 e 3. 
1. Revisão da literatura. 
2. Aquisição e ajustes dos equipamentos. 
3. Preparação de amostras para ensaio no DMA. 
4. Preparação de amostras para avaliação por difração de raios X. 
5. Análise, tratamento de dados. 
6. Análise e revisão dos resultados. 
7. Apresentação de resultados em congressos e publicações científicas. 
8. Redação do relatório. 
 

Tabela 2. Cronograma físico de atividades do projeto. 
Trimestre 1 2 3 4 

1 x x     
2  x x    
3  x x x   
4  x x x   
5    x x  
6     x x 
7  x x x x x 
8      x 
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04.04 Síntese de Cerâmicas Mesoporosas para Aplicações Ambientais 
Responsável: Dr. Luis Antonio Genova 
1. Introdução 

Estudos relacionados à síntese e aplicação de cerâmicas meso e  nanoestruturadas vêm 
crescendo de forma significativa e constante  nos últimos anos pois possibilitam o 
desenvolvimento de novas tecnologias e a potencialização de aplicações já consolidadas(1-3). Há 
exemplos destas aplicações especiais nas mais diversas áreas como a de medicina 
(microencapsuladores de fármacos com liberação controlada, biomateriais, suportes para 
radiofármacos, etc.), ambiental (fotocatálise, adsorvedores de metais pesados e de moléculas 
orgânicas, absorvedores de CO2, etc.), biotecnologia, agricultura, química, petroquímica, dentre 
outros(4,5).  

Diferentes métodos de síntese estão sendo desenvolvidos, adaptados e aprimorados com 
o objetivo de se obter partículas e microesferas com elevada superfície específica em estruturas 
hierarquicamente estruturadas no que se refere à porosidade. Dentre estes métodos podem ser 
citados: sol-gel e suas variantes, síntese hidrotérmica e solvotérmica, gelificação interna e 
externa, e síntese por emulsão-combustão(6-8). 

Cabe dar destaque aos surfactantes que vêm sendo utilizados para a síntese das 
cerâmicas estruturadas, já que estes podem determinar as características destas estruturas, 
particularmente no que se refere à estrutura porosa (diâmetro e volume dos poros, espessura 
das paredes, interconectividade)(9). Uma ampla gama de surfactantes iônicos e não-iônicos vêm 
sendo utilizados, sendo que dependendo do surfactante e das condições de síntese (reagentes, 
pH, temperatura, pressão, tempo, etc.) é possível obter as mais diversas estruturas. A síntese 
de sílica estruturada é um exemplo marcante de diferentes estruturas mesoporosas possíveis de 
se obter com a utilização de diferentes surfactantes(10). 
 
Tratamento de efluentes por fotocatálise 

Águas residuais são normalmente associadas com a presença de sólidos em suspensão, 
coliformes e compostos orgânicos solúveis, danosos à saúde, e que são difíceis e onerosas de 
tratar. As tecnologias disponíveis atualmente, como a coagulação e adsorção, meramente 
concentram os poluentes, transferindo sua eliminação ou destruição para uma segunda etapa. 
Outros métodos de tratamento de água convencionais, tais como sedimentação, filtração por 
membranas, e tratamentos químicos envolvem altos custos operacionais e podem gerar 
poluentes secundários tóxicos para o ecossistema. A cloração tem sido o mais comum e 
largamente usado processo de desinfecção. Os produtos gerados pela desinfecção por cloração 
são mutagênicos e cancerígenos para a saúde humana. Todos estes problemas têm conduzido 
a inovadoras tecnologias para o tratamento de água, como os Processos de Oxidação 
Avançados (POA) que se baseiam na geração in-situ de espécies altamente reativas e 
transitórios (por exemplo, H2O2, OH-, O2- e O3) para a mineralização e decomposição de 
compostos orgânicos refratários, patógenos de água e subprodutos de desinfecção(11).  

Entre esses POAs, a fotocatálise heterogênea, empregando catalisadores 
semicondutores (TiO2, ZnO, Fe2O3, CdS, GaP e ZnS) demonstrou bastante eficiência na 
decomposição de uma ampla gama de orgânicos refratários em compostos facilmente 
biodegradável, e, eventualmente, mineralizando-os em inócuo dióxido de carbono e água.  

Dentre estes catalisadores, o dióxido de titânio (TiO2) é o que vem despertando o maior 
interesse para o desenvolvimento da tecnologia de fotocatálise(12-16). O TiO2 é o mais ativo 
fotocatalisador sob a energia do fóton entre 300 nm < <390 nm e permanece estável após 



 
  
repetidos ciclos catalíticos, enquanto CdS ou GaP, por exemplo,  se degradam ao longo do 
processo, produzindo agentes tóxicos.  

Além disso, as propriedades funcionais multifacetadas do catalisador TiO2, como a sua 
composição química e estabilidade térmica, ou a resistência à degradação química e suas fortes 
propriedades mecânicas, proporcionam sua ampla aplicação no tratamento fotocatalítico de 
água. Um importante conjunto de características para a fotocatálise heterogênea têm viabilizado 
a aplicação do TiO2 em tratamento de água, tais como: (1) temperatura e pressão ambiente de 
operação (2) completa mineralização dos compostos originais e seus intermediários, sem 
poluição secundária e (3) baixos custos operacionais(17).  

Além do TiO2, outros materiais cerâmicos vêm chamando a atenção por suas 
propriedades fotocatalíticas. É o caso do ZnO que possui um gap de energia de 3,37 eV, é 
excitado em uma faixa de comprimento de ondas mais amplo, e apresenta maior eficiência na 
degradação de alguns tipos de corantes orgânicos em comparação ao TiO2(18). Algumas ferritas 
também têm sido estudadas por apresentar capacidade fotocatalítica na faixa de onda da luz 
visível, o que é muito vantajoso para determinadas aplicações(19).  
 
Fundamentos e mecanismo da fotocatálise  

Os fundamentos da fotofísica e fotoquímica relacionados à fotocatálise heterogênea 
empregando como catalisadores as cerâmicas semicondutoras têm sido intensivamente 
relatados na literatura(20-22). Estes fotocatalisadores induzem  uma série de reações oxidativas e 
redutoras em sua superfície. Quando a energia dos fótons (h) que incide sobre a superfície do 
fotocatalisador é superior ou igual ao gap de energia que separa a banda de valência e a banda 
de condução (no caso do TiO2, por exemplo, 3.2 eV para o anatásio ou 3.0 eV para o rutilo), o 
elétron será fotoexcitado da banda de valência para a banda de condução vazia, deixando um 
buraco (h+) na banda de valência, com a formação, portanto, de pares electron-buraco quando 
a partícula do fotocatalisador é irradiado com h adequada. Buraco e elétron difundem ou 
migram em suas respectivas bandas para a superfície do semicondutor e reagem com espécies 
red-ox em contato. As reações de oxidação e redução originadas com a excitação fotônica do 
elétron são as chamadas reações foto-catalíticas. Essa tecnologia tem sido aplicada nas mais 
diversas áreas como na geração de energia solar, produção de hidrogênio, no tratamento 
efluentes industriais e domésticos, descontaminação de ambientes hospitalares e esterilização 
de superfícies. Todos os semicondutores, a princípio, podem ser usados em fotocatálise. No 
entanto, por suas características específicas o TiO2 é o mais amplamente utilizado. 

Para que o semicondutores possa ser aplicado como foto-catalisadores para o tratamento 
de água, as seguintes condições devem ser cumpridas: a operação tem de ser realizada à 
temperatura e pressão ambiente, a mineralização/decomposição completa não deve produzir 
poluição secundária, o foto-catalisador deve suportar ciclos repetitivos e o processo deve ser de 
baixo custo. As características e propriedades das cerâmicas semicondutoras e, portanto, suas 
aplicações, são fortemente influenciadas pela estrutura cristalina, defeitos, dopantes e 
impurezas, morfologia da superfície e interface, tamanho de partículas, superfície específica, 
entre outros. Dessa forma fica evidente que o método de obtenção da cerâmica é fundamental 
para o sucesso da sua utilização. Os óxidos cerâmicos podem ser obtidos a partir de respectivos 
sais ou a partir de alcóxidos, sendo possível produzir o óxido com diferentes características 
físicas e químicas (estruturas cristalinas, tamanho e morfologia de partículas, superfície 
específica, porosidade, grau de pureza, etc.). Dentre os métodos de produção de partículas 
cerâmicas especiais de TiO2 tem-se o sol−gel, o tratamento hidrotérmico ou solvotérmico, a 
deposição química de vapor, a eletrodeposição, etc.(23). Já para a produção de microesferas tem-
se a técnica da gelificação interna(24). 



 
  
 
Objetivo 
Este projeto tem como objetivo a obtenção de diferentes materiais cerâmicos (Al2O3, TiO2 e seus 
compostos, ZnO, SiO2, Ferritas), na forma de pós ou de microesferas, para serem empregados 
na área ambiental como cerâmicas fotocatalíticas, visando a purificação de resíduos industriais 
que contenham corantes e antibióticos. Além disso, estes materiais estão sendo estudados como 
adsorventes seletivos (visando a purificação de resíduos industriais que contenham metais 
pesados), como adsorventes no preenchimento de colunas de eluição de radiofármacos, e como 
veículos para fármacos e radiofármacos. 
 
Metodologia 
a. Produção de Al2O3,TiO2, ZnO, e ferritas na forma de pós, com características físicas e 

químicas especiais por diferentes métodos de síntese. 
b. Produção de microesferas de Al2O3,TiO2, ZnO, e ferritas pelo método da gelificação interna, 

variando-se as condições de processo de forma a se poder obter microesferas com diferentes 
características físicas e químicas. 

c. Caracterização dos materiais produzidos por difração de raios X, microscopia eletrônica 
(MEV, TEM e FEG), análise térmica (TG e DSC), determinação da superfície específica 
(método BET). 

d. Desenvolvimento de um novo conceito de reator para estudos de fotocatálise, que permita 
avaliar o efeito de diferentes parâmetros de ensaio.  

e. Utilização dos pós e microesferas produzidos para avaliação do efeito foto-catalítico dos 
mesmos para a degradação e mineralização de corantes descartados nos efluentes da 
indústria textil, sendo o carante Rodamina B utilizado como padrão para o estudo. 

f. Utilização dos pós e microesferas produzidos para avaliação do efeito foto-catalítico dos 
mesmos para a degradação e mineralização de antibióticos dissolvidos em efluentes. Será 
utilizada a amoxicilina como antibiótico padrão. 

g. Análise dos resultados buscando relacioná-los com as características físicas e químicas dos 
materiais produzidos.  
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03.05 Estudo da redução térmica do óxido de grafeno em vácuo ou hidrogênio pelo 
processo HDDR para produção de supercapacitores  
 Responsável: Dr. Rubens Nunes de Faria Junior  
  
1. INTRODUÇÃO  
O termo “grafeno” (G) foi recomendado pela comissão IUPAC para substituir o termo mais antigo 
''camadas de grafite''. Andre Geim e Konstantin Novoselov receberam o Prêmio Nobel de Física 
pela sua pesquisa inovadora sobre o grafeno, um material bidimensional encontrado em um 
lápis[1].  O grafeno, um dos alótropos do carbono (nanotubo de carbono, diamante) elementar, é 
uma monocamada plana de átomos de carbono dispostos em estrutura bidimensional em favo 
de mel, que é estável a temperatura ambiente[2,3].  
Novos estudos envolvendo o grafeno vêm crescendo nos últimos anos. A superioridade do 
grafeno aos materiais tradicionais foi relatada nas principais aplicações de engenharia 
(mecânica, térmica e elétrica)[4-7]. Seguindo essa tendência, o óxido de grafite, relatado pela 
primeira vez há 150 anos[8], ressurgiu como interesse nesta investigação como percursor para 
produção rentável e em larga escala de materiais à base de grafeno.   
O óxido de grafite possui camada estrutural similar ao grafite, porém o plano de átomos de 
carbono no óxido de grafite contém grupos de oxigênio, que expandem a distância entre as 
camadas de carbono. Essas camadas oxidadas podem facilmente esfoliadas por ultrassom em 
água, resultando uma ou algumas camadas de átomos de carbono, como no grafeno, porém, 
neste caso, o material recebe o nome de óxido de grafeno (GO). A propriedade mais atraente do 
GO é que este material pode ser parcialmente reduzido em grafeno, pela remoção dos grupos 
de oxigênio e a recuperação da estrutura. O material reduzido do GO recebe o nome de óxido 
de grafeno reduzido (rGO) e é considerado um dos derivados do grafeno. Alguns outros nomes 
também podem ser dados ao rGO, como: grafeno funcionalizado, grafeno quimicamente 
modificado, grafeno quimicamente convertido e grafeno reduzido[9]. A meta internacional para os 
estudos de redução do óxido de grafeno é produzir um material idêntico ao grafeno obtido a partir 
da exfoliação mecânica direta de camadas individuais de grafite, tanto na estrutura quanto nas 
propriedades. Embora tenham sido feitos inúmeros esforços, o objetivo final está longe. Os 
grupos funcionais residuais e os defeitos alteram drasticamente a estrutura dos planos de 
carbono, por conseguinte, ainda não é apropriado referir-se rGO ao grafeno, uma vez que as 
propriedades são diferentes. Este projeto pretende estudar uma nova rota para estudo da 
redução do óxido de grafeno, utilizando o processo de hidrogenação, desproporção, desorção e 
recombinação (HDDR). Posteriormente, pretende-se aplicar o material obtido deste processo em 
eletrodos de supercapacitores. O enunciado de cada problema é descrito a seguir.  
1.1 Redução do óxido de grafeno  
No momento atual, além da redução do GO, o grafeno também pode ser produzido pelas 
técnicas: exfoliação micromecânica altamente ordenada do grafite[1], crescimento epitaxial[10-12] e 
deposição química a vapor (CVD)[13-14]. Esses três métodos podem produzir grafeno com 
excelente estrutura e propriedades. Porém, para a produção do grafeno de baixo custo e em 
grande escala, as técnicas citadas tornam-se ineficientes.  
Como resultado, a utilização de matéria-prima de baixo custo (óxido de grafite) para produção 
do GO e posterior redução para rGO possui atenção na pesquisa e desenvolvimento do grafeno, 
especialmente no que diz respeito a aplicações em grande escala.  
Portanto, a redução de GO é definitivamente um tema-chave, e os processos de redução 
resultam diferentes propriedades que, por sua vez, afetam os dispositivos que utilizam rGO, no 
caso deste projeto os supercapacitores. Embora o objetivo final da redução do GO seja alcançar 



 
  
o grafeno perfeito, os contínuos esforços das pesquisas têm chegado próximo. Podem-se citar 
diferentes métodos: de síntese[15-21], físicos[22-24] e químicos[25-29].  
A redução do óxido de grafeno pode ocasionar mudanças na microestrutura e propriedades, 
algumas mudanças podem ser diretamente observadas ou medidas para julgar o efeito do 
processo de redução do GO.  
A observação óptica é a primeira maneira direta de observar as alterações do GO antes e após 
a redução. Uma vez que a redução pode melhorar drasticamente a condutividade elétrica do GO, 
o aumento da concentração dos portadores de carga e a mobilidade irão melhorar a reflexão de 
luz incidente. A mudança de cor do amarelo-marrom para preto em solução é uma característica 
visível da redução do GO [30].   
A condutividade elétrica é o segundo método para de avaliar o critério de redução do GO. Uma 
vez que o objetivo da redução é principalmente restaurar a alta condutividade de grafeno. Para 
este projeto, a mudança na condutividade poderá ser notada diretamente nos supercapacitores.  
1.2 Processo HDDR  
O processo de hidrogenação, desproporção, desorção e recombinação (HDDR) foi inicialmente 
utilizado para produção de ímãs permanentes a base de Nd-Fe-B, em 1989, Takeshita e 
Nakayama[31]. Basicamente, este novo processo desenvolvido consistia no aquecimento da liga 
metálica de Nd-Fe-B (Nd2Fe14B) na presença de gás hidrogênio (~2 bar) até temperaturas que 
podem atingir cerca 900 °C, seguido de vácuo e resfriamento rápido. O processo HDDR é 
descrito em quatro etapas. Na primeira etapa ocorre a hidrogenação da liga metálica Nd2Fe14B, 
em baixas temperaturas (< 650 °C), a aproximadamente 2 bar de hidrogênio, formando o hidreto 
intermetálico Nd2Fe14BHx. Na segunda etapa (desproporção) este hidreto intermetálico se 
decompõe em NdH2, ferro e F2B a aproximadamente 650 °C. Na faixa de temperatura de 650-
1000 °C, produtos decompostos (NdH2, ferro e F2B) são estáveis, porém a cerca de 1000 °C o 
NdH2 começa liberar hidrogênio ( etapa três/desorção). Finalmente, nesta mesma temperatura, 
neodímio, ferro e F2B se recombinam para a forma original Nd2Fe14B, etapa quatro 
(recombinação)[32-35]. A grande vantagem da utilização do processo HDDR para a produção de 
ímãs foi devido ao baixo custo de produção, comparativamente aos ímãs obtidos por 
sinterização, bem como a possibilidade de apresentar diferentes mecanismos de crescimento de 
grão, levando a um maior controle de seu tamanho após o estágio de recombinação. Faria e 
colaboradores[36-41], estudaram a influência de vários aditivos nas propriedades destes materiais 
e no processo HDDR. De um modo geral, os resultados do processo HDDR na produção de ímãs 
mostrou que a técnica HDDR é um método único com muitas aplicações potenciais não só em 
materiais magnéticos, mas também em outros campos.  
A redução do óxido de grafeno em pressões ultrabaixas ou em atmosfera de argônio, hidrogênio 
ou nitrogênio foi reportada na literatura[42-45]. Isto mostra que estudos sobre a redução térmica do 
óxido de grafeno estão em constante evidência na comunidade científica internacional.  
Yang e colaboradores[42], estudaram o efeito da redução térmica do óxido de grafeno em três 
atmosferas (argônio, argônio/hidrogênio e ultra-alto vácuo) e temperaturas diferentes (500, 800 
e 1000 °C). Como resultado, reportaram que a melhor redução ocorreu com altas temperaturas. 
Porém, não relataram quais foram as condições de pressão utilizadas para o caso da redução 
em atmosfera gasosa.   
Wang e colaboradores[44] alcançaram a redução de um filme de óxido de grafeno via tratamento 
térmico (até 1100 °C) com proteção da atmosfera sob fluxo de gás (Ar/H2). A mudança de cor do 
castanho claro ao cinzento claro da película GO em quartzo indicou a formação de grafeno 
reduzido (rGO).  



 
  
Tratando do mesmo tema, Gao e colaboradores[45], também reportaram o efeito da redução 
térmica via fluxo de gás e alta temperatura (1100 °C). Porém, nesse caso, além de os autores 
detalharem o experimento, realizaram experimentos com outras rotas de redução. No caso da 
redução via alta temperatura, utilizaram fluxo de 1,3 litro/min de Argônio com 15% em volume de 
H2. Entre todas as estratégias desenvolvidas, a redução do GO pode ser uma das rotas mais 
promissoras para se obtenção do grafeno em grandes quantidades, no entanto, o mecanismo de 
redução ainda continua em estudo pela comunidade científica[46-47].  
Dentre os artigos relacionados, todos mostram o efeito da redução do GO com fluxo de gases. 
Nenhum apresentou resultados em alta temperatura e pressão de hidrogênio, uma vez que este 
processo exige um aparato experimental apropriado para emprego de hidrogênio em alta 
temperatura e pressão. O método HDDR como de estudo para a redução do GO não foi reportado 
na literatura, deixando espaço para novas pesquisas em hidrogenação a alta temperatura. Este 
é um desafio acadêmico (e com impacto tecnológico) que será abordado neste projeto.   
1.3 Supercapacitores  
O desenvolvimento de sistemas de armazenamento de energia alternativa é, sem dúvida, um 
dos maiores desafios enfrentados pela sociedade moderna, devido às emergentes preocupações 
ecológicas, tais como poluição, redução do uso de combustíveis fósseis e resíduos, dentre 
outras. Os crescentes problemas ambientais e a necessidade de dispositivos de armazenamento 
de energia eficiente alavancaram a investigação nessa área de estudo, focada principalmente 
em capacitores elétricos de dupla camada conhecidos atualmente como supercapacitores (ou 
ultracapacitores / capacitores eletroquímicos). Porém, a melhoria no desempenho desses 
dispositivos está associada às propriedades dos materiais constituintes.   
Muitos resultados têm se dirigido para a combinação de óxidos metálicos (Fe3O4, NiO, MnO2, 
Mn2O3, Mn3O4, Co3O4, etc.) com materiais à base de carbono (carbono ativado, nanotubo de 
carbono, óxido de grafeno e grafeno) com o objetivo de obter-se altos valores de capacitância 
sem que ocorra perda da vida de ciclo associada à sua utilização[48-51].  
Os tipos de materiais que formam os eletrodos dos supercapacitores têm uma grande influência 
no desempenho, custo e estabilidade global do dispositivo. Os materiais considerados ideais 
para aplicação em supercapacitores devem possuir as seguintes características: elevada área 
superficial específica; alta estabilidade térmica e química; alta condutividade; alta porosidade e 
custo baixo. Nesse contexto, os materiais à base de carbono emergem como a escolha para a 
fabricação de eletrodos de supercapacitores. Esses possuem todas as características 
enumeradas e tornam-se úteis como suporte para os óxidos metálicos[52].  
Nos supercapacitores, a energia é armazenada por polarização seguida pela migração de cargas 
iônicas na superfície dos eletrodos. Devido à elevada área superficial, a estrutura porosa e boa 
condutividade, eletrodos à base de carbono são promissores para aplicação em 
supercapacitores.O desenvolvimento de novos materiais para uso em dispositivos 
armazenadores de energia como baterias e supercapacitores é um tema em constante estudo 
internacional e que será abordado neste projeto.  

  
2. OBJETIVOS  
O objetivo principal deste trabalho será o estudo comparativo da redução do óxido de grafeno 
utilizando hidrogênio à alta temperatura pelo processo HDDR com métodos convencionais de 
atmosfera controlada (vácuo ou gás inerte). Pretende-se, também, avaliar a influência da 
temperatura de processamento na capacidade do hidrogênio em reduzir esses materiais com 
eficiência. A partir disto, preparar e caracterizar supercapacitores elétricos e comparar o pó 
hidrogenado produzido utilizando várias temperaturas com o óxido precursor.   



 
  
A capacidade de armazenamento por unidade de massa (capacitância específica, F/g) e 
resistências internas em série (ESR) e paralelo (EPR) dos supercapacitores serão as 
propriedades elétricas investigadas em um analisador eletrônico computadorizado. Serão 
utilizadas as técnicas convencionais de caracterização de materiais: microscopia eletrônica de 
varredura de alta resolução (MEV-FEG), difração de raios X e FTIR. Essas técnicas serão 
utilizadas para caracterizar o óxido percursor bem como os eletrodos dos supercapacitores 
elétricos.   
  
3. JUSTIFICATIVA E INOVAÇÃO  
 A redução do GO é a rota mais promissora para obtenção do grafeno em larga escala. Embora 
o método de redução total do GO para grafeno ainda esteja em aberto, a redução parcial do GO 
(para rGO) pode ser obtido por diversos métodos. A justificativa desse projeto é implementar um 
método consolidado, o HDDR, no estudo da redução térmica do GO, viabilizando uma nova rota 
inovadora de estudos para produção de rGO. O processo HDDR foi empregado para redução do 
GO, pela primeira vez, pelo Dr. Julio Cesar Serafim Casini em um trabalho de pós-doutorado, 
que resultou no depósito de uma patente e a publicação de artigo internacional. Este trabalho 
pioneiro com HDDR abriu um nicho para pesquisas inovadoras nesta área atual e de âmbito 
internacional em nanomateriais à base de grafeno.  
A disponibilidade de um laboratório de hidrogenação de materiais a temperaturas elevadas é um 
fator importante para o sucesso neste projeto e, também, experiência na área demonstrada com 
muitas publicações internacionais pelo proponente desta pesquisa, principalmente com o 
processo HDDR [36-41;53-56]. Somando-se a isso, dispositivos armazenadores de energia elétrica 
são utilizados atualmente em equipamentos eletrônicos portáteis, telefones celulares e 
automóveis.   
A utilização de materiais que armazenam eletricidade com a alta densidade de energia ou 
potência, com grande número de recargas e compatibilidade com o meio ambiente é altamente 
visada na atualidade, aliada ao fato de esses materiais serem atualmente de grande importância, 
justifica plenamente a elaboração deste projeto. O progresso de cada etapa do projeto será 
indicado mediante a publicação de trabalhos acadêmicos internacionais na respectiva área de 
atuação.  
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I. RESUMO 
O rápido crescimento das variações climáticas globais, assim como o esgotamento das 

fontes tradicionais de energia, estão criando um grande consenso sobre os benefícios potenciais 
de uma economia baseada na exploração do hidrogênio proveniente de fontes renováveis. A rota 
de transição das economias atuais de energia para uma economia do hidrogênio está repleta de 
obstáculos científicos, tecnológicos e econômicos. Um de tais obstáculos se refere ao 
armazenamento de hidrogênio. A proposta deste projeto é estudar o armazenamento sólido 
de hidrogênio em materiais, como compostos intermetálicos, formadores de hidretos, visando 
sua utilização futura em células a combustível, compósitos e também em materiais à base de 
carbono (carbonos ativados, nanotubos de carbono), onde o hidrogênio é apenas adsorvido 
fisicamente na superfície destes materiais. O presente projeto também apoia a investigação da 
fabricação do pó da liga de U-Mo via hidretação, linha essa conduzida pelo Centro de 
Combustível Nuclear (CCN), e que integra os esforços vinculados ao projeto do Reator 
Multipropósito Brasileiro (RMB).  
 
II. Revisão da Literatura 

O armazenamento sólido de hidrogênio em compostos intermetálico. Ao lado da 
questão de como obter  hidrogênio de forma mais limpa e econômica possível (eletrólise ou 
decomposição térmica em alta temperatura da água, gaseificação de combustíveis fósseis e biomassa, 
da reforma de outros combustíveis como o metanol, o etanol e o gás natural) está o problema de qual 
a melhor forma de armazená-lo. Os desafios tecnológicos e científicos são muitos e têm sido 
enfrentados de vários modos: o hidrogênio pode ser armazenado fisicamente pela alteração de suas 
condições de estado (temperatura, pressão e fase) e quimicamente ou físico-quimicamente em vários 
compostos sólidos e líquidos (hidretos de metais, nanoestruturas de carbono, alanatos, boro-hidretos, 
metano, metanol, hidrocarbonetos leves) [CONTE et al., 2001; JOST, 2002]. O ponto chave é armazenar 
hidrogênio em quantidade suficiente para atingir os requisitos de desempenho. Analise-se, por 
exemplo, a questão de veículos movidos a células a combustível. Um grama de hidrogênio (gás 
molecular) ocupa cerca de 11 litros à temperatura ambiente e à pressão atmosférica. Estima-se que 
um automóvel com célula a combustível precise de 4 a 6 kg de hidrogênio [SCHLAPBACH; ZÜTTEL, 2001], 
ocupando um volume de cerca de 44,4 a 66,6 m3 para uma autonomia desejável de 500 km (meta do 
programa americano FreedomCAR [DOE, 2006; CHANDRA et al., 2006; SATYAPAL et al., 2007]), impraticável 
portanto. Surge então a necessidade de se armazenar hidrogênio de forma compacta. Algumas 
soluções têm sido propostas. Sob a forma gasosa, o hidrogênio tem que ser armazenado em tanques 
sob alta pressão (20 MPa a 45 MPa dependendo do material empregado na sua construção 
[SCHLAPBACH; ZÜTTEL, 2001], sendo 69 MPa o status atual da tecnologia [DOE, 2006], com perspectiva de se 
atingir 80MPa [ZÜTTEL, 2003]. Ainda assim, um tanque comercial (20 MPa) com gás hidrogênio ocuparia 
nestas condições 225 litros, um volume muitas vezes maior do que o dos atuais tanques de gasolina. 
Somam-se a isto os riscos à segurança subjacentes às compressões tão elevadas. Na forma líquida, 
o hidrogênio tem que ser armazenado sob temperaturas criogênicas, abaixo de -252°C (a 0,1 MPa). 
Esta opção também não é prática em virtude do alto custo dos tanques criogênicos e do dispêndio de 
energia para manter o hidrogênio em temperaturas tão baixas. 
 A solução para estas dificuldades está no armazenamento de H em meio sólido. Muitos 
elementos metálicos, ligas a base de soluções sólidas, compostos intermetálicos e ligas amorfas 
dissolvem algum teor de H em sítios intersticiais e formam uma liga metal-H concentrada, mas não 



 
  
necessariamente estequiométrica, chamada de hidreto de metal [SCHLAPBACH; MELI; ZÜTTEL, 1994; 
CHANDRA et al., 2006; SAKINTUNA et al., 2007]. 

Vários aspectos justificam o interesse atual em hidretos de metais: 
 É o modo mais seguro de armazenamento (comparado com a liquefação de hidrogênio e o 

armazenamento gasoso em altas pressões); em caso de acidente não há liberação de 
hidrogênio, caso não seja fornecido calor ao hidreto; 

 grande capacidade armazenadora em volume; maior densidade de hidrogênio do que o 
próprio hidrogênio puro (líquido ou gasoso), conforme Tabela I [WRONSKI 2001]; além disso, 
densidade volumétrica de energia (Wh/l) é de três a quatro vezes maior do que a de um tanque 
de hidrogênio comprimido [CONTE 2001 

 apresentam uma faixa de temperatura e pressão de absorção/desorção que os tornam 
versáteis frente a várias aplicações; 

Os hidretos de metais, comercializados com sucesso como eletrodos de baterias há mais 
de 10 anos [AKIBA; IBA, 1998] (um exemplo são as baterias de níquel-hidreto metálico, em 
substituição às contendo cádmio tóxico), foram intensivamente avaliados como armazenadores 
de hidrogênio em combinação com motores à combustão. Aí reside uma das principais 
dificuldades destes materiais que desencorajou sua utilização comercial por algum tempo: a 
densidade gravimétrica de energia (Wh/kg) relativamente baixa dos tanques de hidreto. 
Recentemente, entretanto, o progresso permanente da tecnologia de células a combustível 
PEM (do inglês “polymer electrolyte membrane”) ofereceu uma chance para os sistemas de 
armazenamento a base de hidretos de metais, principalmente para aplicações de baixa potência, 
e também para nichos de mercado. [GÜTHER; OTTO, 1999; CGEE, 2002]. Para veículos, porém, cerca de 
4 a 5 % em peso são necessários, o que não é atingido por nenhum hidreto metálico operando 
em temperaturas próximas a ambiente [SCHLAPBACH; ZÜTTEL, 2001]. Uma outra desvantagem reside 
no fato de os materiais hidretáveis não absorvem hidrogênio facilmente quando expostos a ele 
pela primeira vez, de modo que precisam ser inicialmente ativados [BOUARICHA et al., 2001; INUI et al., 
2002].  Desde a descoberta das excelentes propriedades de sorção de hidrogênio de 
determinados compostos intermetálicos na década de 60 do século passado, tais materiais têm 
sido alvo de intensas pesquisas. Na Tabela I apresentam-se as propriedades de sorção das 
principais famílias de compostos intermetálicos. Como se pode verificar, o máximo teor em peso 
de hidrogênio nos principais hidretos de compostos intermetálicos mal chega a 3% dentre aqueles 
que o liberam em temperatura próximas a da ambiente. Ainda assim, o hidreto ZrV2H5.5 (3.01% de 
H) apresenta uma pressão de equilíbrio muito baixa. Os melhores valores pertencem ao TiFe e ao 
TiV2. Quando a cinética de reação e não as condições de equilíbrio termodinâmico limitam a 
formação e decomposição do hidreto, vários pré-tratamentos físicos e químicos podem ser 
aplicados [SCHLAPBACH; ZÜTTEL, 2001]. Inclui-se neste rol a elaboração mecânica de ligas 
(mechanical alloying) ou a moagem de bolas com alta energia.  

Tabela I - Propriedades de armazenamento de hidrogênio de alguns compostos intermetálicos [extraído de SANDROCK; THOMAS, 2001] 
Tipo Composto Hidreto Estrutura % peso peq, T 
AB5 LaNi5 LaNi5H6 P6/mmm 1.37 2 bar, 298 K 
AB2 ZrV2 ZrV2H5.5 Fd3m 3.01 10-8 bar, 323 

K 
AB TiFe TiFeH2 Pm3m 1.89 5 bar, 303 K 
A2B Mg2Ni Mg2NiH4 P6222 3.59 1 bar, 555 K 



 
  

Cúbico (Corpo 
Centrado) TiV2 TiV2H4 c.c.c. 2.6 10 bar, 313 K 

A = formador de hidreto; B = não formador de hidreto; peq = pressão de equilíbrio; T = 
temperatura; 

O composto TiFe e compósitos com TiFe processados por moagem de alta energia. O 
titânio e o ferro formam dois compostos intermetálicos estáveis, TiFe e TiFe2. O TiFe2 não absorve 
hidrogênio. O composto TiFe forma os hidretos TiFeH (fase β) e TiFeH2 (fase γ). Este último é 
particularmente interessante em razão de sua razão H:M (M = metal) elevada (= 1). Outra 
vantagem do composto TiFe é a grande abundância relativa de seus componentes. Entretanto, 
este composto, assim como outros intermetálicos armazenadores de hidrogênio, precisam ser 
ativados antes da hidretação. Tipicamente a ativação consiste de tratamentos térmicos lentos e 
complicados em altas temperaturas e sob elevada pressão de hidrogênio [ZALUSKI; ZALUSKA; STRÖM-
OLSEN, 1997]. Na sua forma policristalina convencional, o TiFe absorve hidrogênio à temperatura 
ambiente sob 10 atm, no conhecido platô de pressão das curvas pressão-composição. No platô, a 
pressão se mantém praticamente constante enquanto que grandes quantidades de hidrogênio são 
absorvidas durante a formação do hidreto. [ZALUSKI et al., 1993]. Ao absorver hidrogênio, o TiFe, como 
outras materiais cristalinos, sofre decrepitação. Isto tem limitado a sua utilização como 
armazenador de hidrogênio, o que explica o interesse em obtê-lo na forma nanocristalina. 
[NOVAKOVA et al., 1998]. Um dos meios de se conseguir este intento é a moagem de alta energia. De 
fato, verificou-se que o TiFe nanocristalino, tanto o obtido por moagem a partir dos pós 
elementares, como por moagem do composto fundido, apresentou uma sensível melhora na 
cinética de absorção de hidrogênio (platô em menor pressão), embora este ainda precise ser 
ativado, mas de um modo muito mais simples [ZALUSKI et al., 1993]. Há que se dizer, entretanto, que 
em nenhum dos casos reportados, obteve-se um material totalmente monofásico, uma questão a 
ser aprofundada. A moagem de alta energia foi empregada com sucesso também na obtenção do 
TiFe nanocristalino empregado como eletrodo negativo de baterias Ni/MH [BERLOUIS et al., 2006; 
JANKOWSKA et. al., 2005]. 

Recentemente, com a conclusão do doutorado de Railson Bolsoni Falcão, foi verificado que 
o TiFe sintetizado de forma não estequiométrica (ligeiramente mais rico em Ti) detém propriedades 
ótimas de hidretação (menores patamares de absorção). A rota empregada partiu da mistrua de 
pós de TiH2 e de Fe, conforme descrito em Falcão et al. (2014). Iniciou-se também há cerca de 
uma ano a investigação do compósito Mg-TiFe. A motivação neste caso está em juntar num mesmo 
material a excelente capacidade (quantidade de hidrogênio armazenado) do Mg com a propriedade 
do TiFe de absorver hidrogênio à temperatura ambiente. Alguns resultados desta investigação 
foram apresentados em congresso internacional [LEAL NETO et al., 2105], onde foi relatado uma 
capacidade de 4% de hidrogênio absorvido à temperatura ambiente, o que é bastante motivador. 
A adsorção de hidrogênio em sólidos porosos Entre tais materiais estão os carvões (ou 
carbonos) ativados (CAs), os nanotubos de carbono (NCs), as estruturas organo-metálicas ou MOFs 
(do inglês "metal-organic frameworks"), as nanofibras de carbono (NFCs) e as zeólitas. O grande 
fator motivador da adsorção física (superficial) é, ao lado da elevada capacidade gravimétrica, a 
facilidade de retirada do hidrogênio, comparativamente aos hidretos de metais. De fato, tais materiais 
exibem capacidade de armazenamento de hidrogênio muito promissora, porém em temperaturas 
muito inferiores à temperatura ambiente (77 K) [THOMAS, 2007]. A principal causa deste comportamento 
é a baixa entalpia de adsorção, resultante das fracas forças de ligação, o que faz com que a 
temperatura ambiente seja muito elevada para manter uma alta concentração de hidrogênio na 
superfície. O ideal em termos práticos para qualquer material armazenador, sobretudo para a 



 
  
alimentação de uma célula combustível automotiva, é que a dessorção (e também a adsorção) 
ocorra em temperaturas próximas de 298K, pois assim o gasto energético será diminuído. Em termos 
de pressão de dessorção, deseja-se algo entre 3 e 100 bar quando o objetivo for alimentar células a 
combustível veiculares [SATYAPAL et al., 2007]. Nestas condições, a entalpia ótima de adsorção é 
estimada em -18 kJ mol-1 [PUREWAL, 2010]. Uma alternativa tecnológica para sanar este problema é 
impregnar a superfície de carvões ativados com nanopartículas de um metal que preferencialmente 
absorva hidrogênio. O fenômeno envolvido é conhecido como "spillover" [TSAO et al., 2010]. O 
spillover do hidrogênio ocorre à temperatura ambiente. As moléculas do hidrogênio dissociam-se em 
átomos junto às nanopartículas metálicas (fonte do spillover). O átomos de hidrogênio migram então 
para o substrato de carbono (receptor do spillover) por difusão superficial, sendo finalmente 
adsorvidos. 
III. Objetivos 

Do exposto, os objetivos deste projeto são a síntese do composto intermetálico TiFe e de 
compósitos Mg-TiFe, via moagem de alta energia a partir dos pós de seus constituintes elementares, 
e também a modificação de propriedades de ligas Mg-La, também via moagem de alta energia, com 
vistas ao armazenamento de hidrogênio. As seguintes metas são propostas: 

- Síntese e caracterização do TiFe obtido por moagem de alta energia da mistura de seus pós 
elementares em moinho de bolas com alta energia; 

- Moagem de alta energia de ligas previamente fundidas de Mg-La e de compósitos; 
- Caracterização de propriedades físicas dos pós de TiFe, de Mg-La, de Mg-TiFe e de carvões 

ativados, em particular aquelas relevantes para a aplicação, ou seja, tamanho de partícula e 
área de superfície específica; 

- Caracterização da hidretação/desidretação dos materiais obtidos, inclusive com avaliação 
das dificuldades de ativação; 

Justificativas (contexto e oportunidade) 
O desenvolvimento da armazenagem sólida de hidrogênio está em sintonia com o 

desenvolvimento de células a combustível no Brasil, sendo uma das barreiras tecnológicas a serem 
vencidas segundo a proposta para o Programa Brasileiro de Células a Combustível elaborada pelo 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do MCT. Neste contexto, há que se mencionar também o 
esforço vinculado à geração de energia limpa no âmbito do Centro de Células a Combustível e 
hidrogênio (CCCH), e o projeto do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB), pois os desenvolvimentos 
aqui propostos se alinham com tais iniciativas, seja no que tange ao armazenamento de hidrogênio 
na forma de hidretos, seja na utilização da absorção do hidrogênio como rota de fabricação de pós, 
uma vez que uma das linhas de investigação do projeto do RMB é a fabricação do pó da liga de U-
Mo via hidretação. 

 
IV. Materiais e métodos 
 A seguinte rotina experimental será seguida para se atingir as metas propostas: 
 Caracterização física (tamanho e forma de partícula; área de superfície específica) e química  
 Obtenção de pós via hidretação de ligas La2Mg17 e LaNi5; 
 Obtenção de carvões ativados no mercado e sua caracterização 
 Testes de moagem em moinho de bolas de alta energia – estudo de variáveis de processo, 

como tempo de moagem, relação massa de bolas/massa da amostra, diâmetro das bolas e 
quantidade e tipo de agente controlador de processo (ACP); 

 Caracterização física e química dos pós moídos;  
 Caracterização microestrutural dos pós moídos  
 Impregnação de carvões ativados com nanopartículas de platina; 



 
  
 Análise térmica (DTA/DSC) e tratamento térmico dos pós moídos, seguida de caracterização 

física e microestrutural; 
 Caracterização da hidretação/desidretação dos materiais obtidos em equipamento do tipo 

Sieverts (levantamento das isotermas de pressão-composição); 
 
 
V. Forma de análise dos resultados 
 A análise dos resultados será abordada mediante comparação crítica com resultados 
publicados em literatura, Os resultados fundamentais nesta avaliação são da caracterização 
microestrutural do produto reagido e, sobretudo, aqueles oriundos da hidretação/desidretação 
dos materiais processados (TiFe e ligas Mg-La), ou da hidrogenação/desidrogenação de 
materiais porosos (carvões ativados). A avaliação destes resultados servirá como base para 
futuros trabalhos com este e outros materiais armazenadores de hidrogênio. 
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3.07 Cerâmicas de Nanotitânia para Aplicações Biomédicas  
Responsável: Dra. Cecilia Chaves Guedes e Silva  
  
Cerâmicas de titânia apresentam grande potencial para aplicações ortopédicas devido ao seu comportamento bioativo que induz a formação de uma camada de 
apatita superficial, propiciando elevada interação entre o osso e o implante. No 
entanto, essas cerâmicas apresentam comportamento frágil associado a elevado 
módulo elástico. Uma forma de melhorar as propriedades mecânicas da titânia é 
por meio da nanotecnologia, controlando o tamanho de grão com a utilização de 
aditivos. Nesse projeto, será avaliado o efeito de diferentes óxidos sobre a inibição 
do crescimento de grão em nanotitânia e, consequentemente, sobre as 
propriedades mecânicas do material sinterizado. Várias quantidades dos diferentes 
óxidos serão adicionados a pós nanométricos. As composições serão preparadas 
seguindo a rota convencional do método da mistura de pós e, em seguida, 
sinterizadas ao ar em várias temperaturas. As cerâmicas sinterizadas serão 
caracterizadas quando à densidade aparente, microestrutura, propriedades 
mecânicas e comportamento biológico in vitro.  
1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA   A demanda crescente pelo desenvolvimento de novos biomateriais e suas 
combinações se deve não só ao envelhecimento da população em geral, mas 
também ao grande número de acidentes que causam danos totais ou parciais em 
diversos órgãos, tecidos e membros. Substituições de articulações danificadas, 
artérias ateroscleróticas, dentes deteriorados e até mesmo a reparação de 
cartilagens e pele são exemplos da importância da utilização adequada dos 
biomaterais1.  
Embora as diferentes classes de materiais apresentem potencialidades para 
substituir ou reparar as diversas partes do corpo2, as cerâmicas têm se destacado 
principalmente por apresentarem ausência de toxicidade e estabilidade mecânica e 
química. Uma das principais vantagens das biocerâmicas em comparação aos 
demais biomateriais está na possibilidade de serem constituídas de elementos que 
são compatíveis ao meio biológico, como é o caso dos diferentes sistemas de 
fosfatos de cálcio, cujos constituintes participam do processo de calcificação 
natural. Além disso, algumas de suas propriedades, tais como condutividade 
térmica, densidade, cor, desempenho biológico e comportamento mecânico, podem 
ser controlados por meio de seu processo de fabricação3. De um modo geral, as 
biocerâmicas são aplicadas como implantes em tecido duro do sistema músculo-
esqueleto, tais como os ossos e os dentes. O mecanismo de fixação no tecido está 
diretamente relacionado ao tipo de resposta do tecido na interface com o implante. 
Nenhum material implantado em tecidos vivos é inerte, todos eles apresentam uma 
resposta diferente que permite diversas formas de serem fixados no sistema 
músculo-esqueleto. As biocerâmicas podem ser classificadas como bioativa, 
reabsorvível ou bioinerte, de acordo com a maneira na qual a é fixada ao tecido1. 
As cerâmicas bioativas formam ligações interfaciais com o tecido vivo, sendo os 
biovidros e a hidroxiapatita os exemplos mais comuns desses materiais,4,5. Já as 
cerâmicas reabsorvíveis, como por exemplo os fosfatos de cálcio, são substituídas 
lentamente pelo osso4.   As cerâmicas são ditas bioinertes quando são biologicamente inativas, ou seja, 
quase inertes. Nesse caso, o organismo desenvolve um tecido fibroso na interface 
com o tecido circunjacente, cuja espessura depende, dentre outros fatores, da 



 
  
carga aplicada sobre o implante durante o período de cicatrização. Se, nesse 
período, o implante for solicitado de forma que algum movimento ocorra na interface 
com o tecido, a cápsula fibrosa pode atingir uma espessura de centenas de 
micrometros, causando a falha do implante6  
A utilização das cerâmicas à base de alumina na substituição de componentes de 
articulações foi introduzida por Boutin7, cujo interesse inicial foi justificado pelo baixo 
coeficiente de atrito do óxido, quando comparado com o dos metais, minimizando a 
liberação de partículas de desgaste.  
Outro material com elevado potencial para aplicações biomédicas é a titânia. Esta 
cerâmica apresenta ótima reposta biológica devido ao seu comportamento bioativo, 
capaz de induzir a formação de apatita em SBF (Simulated Body Fluid). No entanto, 
essa cerâmica apresenta valores de tenacidade à fratura e de módulo de 
elasticidade muito diferentes daqueles do osso cortical, sendo a nanotecnologia 
uma potencial maneira para melhorar as propriedades mecânicas da titânia8. Yang 
et al.9 estudando a sinterização de nanopartículas de titânia com adições de 
hidroxiapatita (HA) obtiveram boas propriedades mecânicas da titânia devido a 
inibição do crescimento de grão resultante da ação do aditivo. Nesse trabalho, os 
autores encontraram valores resistência à flexão e de compressão de 160 e 200 
MPa, respectivamente. Por outro lado, Li et al.8 identificaram que o uso de BaTiO3 como inibidor de crescimento de grão em cerâmicas de nanotitânia também pode 
ajustar o tamanho de grão e as propriedades mecânicas do material sinterizado, 
tornando-as análogas àquelas do osso humano.   
Dessa forma, a avaliação do efeito de diferentes óxidos sobre o crescimento de 
grão de cerâmicas de nanotitânia permite ampliar o conhecimento desses materiais 
para aplicação na biomedicina, elucidando os mecanismos que influenciam em seu 
desenvolvimento microestrutural, comportamentos mecânico e biológico in vitro.   
  
2. OBJETIVOS  Este projeto tem como objetivo estudar o efeito da adição de diferentes óxidos 
(SrTiO3 e (Ba,Sr)TiO3) sobre o crescimento de grão de cerâmicas de nanotitânia a 
fim de se obter materiais densos, bioativos e com propriedades mecânicas 
semelhantes as do osso cortical.  
  
3. . MATERIAIS E MÉTODOS  
3.1 Seleção das composições e obtenção dos corpos de prova  Serão preparadas composições contendo diferentes concentrações de TiO2 e 
óxidos inibidores de crescimento de grão.  
3.2 Estudo de sinterização  Pastilhas compactadas contendo diferentes quantidades de aditivos serão 
sinterizadas, ao ar, em várias temperaturas. Após os tratamentos térmicos, as 
amostras serão avaliadas quanto à perda de massa, densidade aparente, 
porosidade aparente e retração linear.  
3.3 Caracterização microestrutural  Para identificação das fases cristalinas dos materiais sinterizados, será utilizada a 
técnica de difratometria de raios X (DRX), enquanto a rugosidade e morfologia da 
superfície serão analisadas por microscopia de força atômica. Análises por 
espectroscopia de energia dispersiva (EDS) poderão ser realizadas para auxiliar a 
interpretação das microestruturas.  
3.4 Caracterização biológica  O comportamento biológico será avaliado por meio dos testes de bioatividade em 
SBF (Simulated Body Fluid). Para tanto, corpos de prova em duplicata, adotando 



 
  
uma razão de área da amostra em função do volume da solução de 0,1cm-1, serão 
imersos em SBF durante um período de 16 dias, com renovações da solução a cada 
84h. Os corpos de prova serão retirados para análises a cada 4 dias de incubação 
e as superfícies serão caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura por 
elétrons retroespalhados, espectroscopia de energia dispersiva e espectroscopia 
no infravermelho por transformada de Fourier.  
3.5 Caracterização mecânica   A dureza e a tenacidade à fratura dos materiais serão determinadas por meio do método 
da impressão Vickers. O módulo de elasticidade (E) dos corpos de prova será 
determinado por meio de um método dinâmico não destrutivo, no qual o equipamento 
(Grindosonic) capta a frequência de ressonância emitida pelo material excitado em um 
determinado modo de vibração. Os valores serão comparados com aquele do osso 
cortical (de cerca de 30 GPa) e com o dos biomateriais clinicamente utilizados em 
substituições ósseas.  
 
4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
A.Revisão de literatura; B. Caracterização física e química dos pós de partida; C. 
Síntese de (Ba,Sr)TiO3); D .Obtenção dos corpos de prova; E. Caracterização 
microestrutural das amostras sinterizadas; F. Caracterização biológica das 
amostras; G. Elaboração do relatório.  

  
  
 
 

 Período /atividade  A  B  C  D  E  F  G   
1º mês  X  X  X    X      
2º mês  X  X  X          
3º mês  X  X  X          
4º mês  X  X    X        
5º mês  X  X    X  X    X  
6º mês  X  X    X  X      
7º mês  X  X      X      
8º mês  X  X      X      
9º mês    X        X    
10º mês    X        X    
11º mês    X        X    
12º mês              X  
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03. 08. Síntese química de pós cerâmicos de óxido de índio dopado com óxido de estanho 
para aplicação como suporte de eletrocatalisadores de células a combustível poliméricas 
alimentadas por álccois 
Responsável: Dra. Dolores Ribeiro Ricci Lazar 
INTRODUÇÃO 

1. A geração de energia elétrica com baixo impacto ambiental e eficiência é motivação para desenvolvimento das células a combustível onde ocorre conversão de energia química em 
elétrica. Utilizando em sua grande maioria o hidrogênio como combustível, as células a combustível são classificadas de acordo com o tipo de eletrólito, o qual define a temperatura de 
operação 1,2. Uma variação da célula a combustível de eletrólito de membrana polimérica (PEMFC-Proton Exchange Membrane Fuel Cell), a qual utiliza o hidrogênio gasoso como combustível; é a célula alimentada diretamente a álcoois (DAFC-Direct Alcohol Fuel Cell) em que 
o hidrogênio é gerado pela reforma de hidrocarbonetos, não havendo necessidade de estocá-lo. É importante ressaltar que o armazenamento e transporte de hidrogênio são os maiores 
obstáculos à comercialização de tecnologias de células a combustível pois a infraestrutura de estoque e distribuição de hidrogênio é quase inexistente. Assim, este problema é reduzido com a utilização de biocombustíveis, tais como metanol e etanol. Em particular, o etanol é atrativo, 
uma vez que não é tóxico, é barato, prontamente disponível e renovável, com baixa emissão de poluentes e menos tóxico que o metanol. Porém, sua oxidação a CO2 é mais difícil devido à 
quebra da ligação C-C e a formação de intermediários que bloqueiam os sítios ativos do catalisador. O  estudo do etanol como combustível para os sistemas de célula a combustível tem 
sido considerado no contexto brasileiro devido à sua produção em larga escala 3, 4.  2. Em células que utilizam etanol diretamente como combustível (DEFC-Direct etanol fuel cell), o etanol anidro ou diluído, quer na forma de líquido ou vaporizado, é introduzido diretamente na 
câmara do ânodo e é fornecido ar à câmara do cátodo da célula. O combustível é oxidado a CO2 e libera prótons e elétrons no ânodo. Na interface do eletrodo/eletrólito; os elétrons são 
transportados por um circuito externo em direção ao cátodo. A membrana catiônica é a responsável pelo transporte do próton até o eletrodo oposto, através do eletrólito. No cátodo, ocorre a reação de redução de oxigênio do ar, disponível na interface do cátodo/eletrólito, 
formando água, com o envolvimento dos prótons e elétrons provenientes do ânodo 4.  3. Para que se possa aproveitar dos benefícios da elevada densidade energética do etanol, a 
qual é superior a outros combustíveis como hidrogênio, metanol e etileno glicol, é necessário que a molécula do etanol seja totalmente oxidada em CO2. Contudo, a oxidação direta de etanol ainda representa um desafio devido a uma série de dificuldades relacionadas à cinética de sua 
reação e aos intermediários de reação (acetaldeído e ácido acético) que interferem diretamente na conversão completa do etanol. Devido a estes desafios, é de suma importância a otimização 
da etapa de síntese dos eletrocatalisadores, com o fim de melhorar a atividade catalítica para a eletro-oxidação do etanol, a quebra das ligações C-C do combustível, amenizando o efeito crossover do etanol 4. 
4.Além da platina, vários outros catalisadores têm sido utilizados em ânodos de células DEFC para promover a clivagem de ligações C-H e C-C, que ocorre durante o processo de oxidação, 
sendo os mais comuns o paládio e metais de transição. Catalisadores binários e ternários, à base de platina, incluindo Ru, Sn, Pb e Pd, sendo o estanho considerado o melhor coadjuvante, 
também têm sido exaustivamente investigados para melhorar a cinética da oxidação do etanol 
1,5.  5. A atividade catalítica de nanopartículas metálicas é altamente dependente das características 
do suporte tais como área superficial, porosidade, condutividade elétrica, estabilidade eletroquímica e grupos funcionais de superfície o caracterizam. Segundo Navalon et al.6 um 
número considerável de catalisadores heterogêneos, baseado em metais nobres ou óxidos metálicos, suportados em materiais de grande área superficial, evita a agregação de partículas ativas, obtendo-se assim, catalisadores heterogêneos estáveis. Além dos óxidos inorgânicos de 
elevada área superficial, dentre os quais a sílica, particularmente amorfa e porosa, suportes carbonáceos são muitas vezes os materiais preferidos para adsorver metais ativos, pois além da 



 
  
elevada área superficial, apresentam, em alguns casos, ampla disponibilidade e a possibilidade de controlar as superfícies destes carbonos pela introdução ou remoção de grupos funcionais 
oxigenados. Os requisitos necessários para suportes incluem a elevada área superficial, forte interação metal-suporte, e presença de sítios ativos que participam do mecanismo de reação 7.  6. Em termos gerais, os suportes podem ser classificados em duas categorias principais, 
segundo Sharma et al 7: (i) suportes à base de carbono também denominados carbonáceos e (ii) suportes não-carbonáceos. A primeira categoria consiste em nanoestruturas em carbono, como 
o carbono mesoporoso, nanotubos de carbono (CNT-carbon nanotubes), nanodiamonds, nanofibras de carbono (CNF - carbon nanofibers) e grafeno. Entre os materiais não-carbonáceos 
que têm sido investigados temos: os suportes à base de titânia, óxido de índio, alumina, sílica, nanoestruturas de óxido de tungstênio e polímeros condutores e, mais recentemente, materiais como o óxido de cério e zircônia. 
7. O óxido de índio dopado por óxido de estanho (ITO) é um composto de vital importância para a melhora das propriedades elétricas do material tais como elevação da condutividade elétrica e 
transparência na região do visível 8. Song et al.9 sintetizaram as nanopartículas de ITO por dois métodos, por coprecipitação em solução aquosa e por degradação termal em solução com álcool, evidenciando as diferenças de forma e dimensões das partículas de ITO. Para o método por 
coprecipitação, a análise por DSC mostrou que partículas de hidróxido de índio-estanho são convertidas em ITO, a partir da liberação das moléculas de água com o aumento da temperatura, 
iniciando em 250°C e tendo toda a transformação completada em 297°C.  8. Diante do exposto, pode-se afirmar que o aumento da eficiência das células a combustível, está intrinsicamente ligada à diminuição das dimensões das partículas metálicas e seus 
suportes, levando a um aumento de área superficial, o que consequentemente aumentará a área eletroquimicamente ativa (ESA) para geração de hidrogênio a partir da oxidação de álcoois. A 
estabilidade das suspensões precursoras e a eficiência da dispersão dos catalisadores metálicos também são fatores fundamentais para o bom desempenho eletroquímico.   
OBJETIVOS 
O presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento de suportes de eletrocatalisadores de 
alta área superficial à base de óxido de índio dopado com óxido de estanho (ITO) associado ao 
grafeno/óxido de grafeno reduzido, visando aplicação em células a combustível alimentadas 
diretamente com alcoóis. Para síntese das nanopartículas do referido óxido está sendo 
empregado o método da coprecipitação de hidróxidos. Por sua vez, para síntese do óxido de 
grafeno, utiliza-se o método de Hummers modificado por Marcano10. O processo de preparação 
dos nanocompósitos grafeno-ITO -platina, engloba etapas de redução do óxido de grafeno e 
demais óxidos, por tratamento hidrotérmico/solvotérmico e redução com borohidreto de sódio.  A 
avaliação da influência dos parâmetros de síntese química por via úmida no desempenho de 
eletrocatalisadores está sendo verificada por ensaios eletroquímicos. No ano de 2017 está sendo 
priorizada a definição dos parâmetros de síntese do índio dopado com óxido de estanho (ITO) e 
realização dos primeiros ensaios eletroquímicos de eletrocatalisadores de platina suportados em 
ITO e carbono. 
 
PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
Nanopartículas de óxidos metálicos de índio dopado com óxido de estanho estão sendo 
preparadas pelo método de coprecipitação a partir de seus precursores metálicos na forma de 
cloreto, fixando-se a proporção atômica In/Sn  em 90:10.  
O preparo da solução precursora se inicia com a dissolução em água dos cloretos metálicos de 
índio e estanho. Em paralelo, uma solução de amônia é preparada, na qual a solução precursora 
de cloretos metálicos será vertida precipitando os hidróxidos metálicos. Após a reação, os 
precipitados são filtrados e lavados com água, para eliminação dos íons cloreto. Tratamentos 
com solventes orgânicos também são realizados para evitar a formação de aglomerados fortes. 



 
  
Os hidróxidos coletados são então secos em estufa a 80°C, por 24 h, desaglomerados em 
almofariz de ágata e calcinados ao ar em mufla por uma hora em temperaturas variadas. Os pós 
são moídos em moinho de bolas, em meio de etanol e secos. 
Os eletrocatalisadores grafeno-ITO-platina, com carga metálica nominal de 20%, serão 
preparados pelo método da redução via borohidreto em condição ambiente (temperatura, 
pressão e atmosfera). A relação mássica grafeno-ITO será variada entre 0 e 100%. Cabe 
ressaltar que pode ser empregado o óxido de grafeno pois este também é reduzido pelo método 
do borohidreto. Além do óxido de grafeno/grafeno e nanoestruturas de ITO, preparados na 
primeira etapa do trabalho, serão utilizados como reagentes de partida o ácido hexacloroplatinico 
hexahidratado (H2PtCl6.6H2O - Aldrich), álcool 2-propanol (Merck) como solvente, borohidreto de 
sódio (NaBH4 – Aldrich) como agente redutor, hidróxido de potássio (KOH – Merck) como agente 
estabilizante para evitar a degradação do borohidreto de sódio. O procedimento de preparação 
do eletrocatalisador, desenvolvido anteriormente 11, compreende as seguintes etapas: (a) adição 
dos precursores metálicos e suportes de carbono/óxidos metálicos, sob agitação, em uma 
solução 2-propanol/água com razão volumétrica igual a 50/50 (v/v), (b) adição de 10 mL de 
solução de KOH 0,01 mol L-1 e NaBH4 (razão molar NaBH4:metais igual a 5:1). (c) agitação por 
20 minutos, (d) filtração a vácuo, (e) lavagem com água e (f) secagem a 70 ºC por 2 horas.  
Os produtos obtidos em cada etapa do trabalho (óxido de grafeno, grafeno, pós nanométricos 
ITO e compósitos) serão caracterizados empregando-se as técnicas relacionadas a seguir 
Adsorção gasosa para medidas de área superficial específica dos pós; Difração de raios X para 
verificação das fases cristalinas formadas;  Espectroscopia de Raios X por Dispersão em Energia 
(EDX) para análise química elementar dos teores de estanho, índio, sódio e platina nas amostras; 
Microscopia eletrônica de varredura de efeito de campo (MEV-FEG) e Microscopia eletrônica de 
transmissão (MET) para observação da forma e dimensão das nanopartículas; assim como da 
homogeneidade de dispersão dos pós. Espectroscopia com transformada de Fourier na região 
do infravermelho para identificação dos grupos funcionais presentes nas superfícies das 
amostras. Caracterização eletroquímica dos eletrocatalisadores por técnicas eletroquímicas 
convencionais, como voltametria cíclica e cronoamperometria. 
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3.09.  Investigação da resistência à corrosão de ligas Al-Cu-Li soldadas por FSW e do 
efeito da anodização na proteção à corrosão destas ligas.  
Responsável: Dra. Isolda Costa  
  
I. INTRODUÇÃO  
As ligas de alumínio de elevada resistência mecânica são caracterizadas por uma microestrutura 
complexa e que tem sua origem na necessidade de adição de elementos de liga e de realização 
de tratamentos termomecânicos que as fazem possuir propriedades mecânicas semelhantes às 
de alguns aços carbono ou inoxidáveis[1]. Estas ligas, por possuírem alta relação resistência 
mecânica/peso, são extensivamente utilizadas em elementos estruturais de aeronaves. 
Atualmente novas ligas estão sendo empregadas, como as ligas Al-Cu, com adição de Li, o que 
produz uma considerável redução no peso da estrutura.  
O processamento das ligas de Al com o objetivo de aumentar as propriedades mecânicas gera 
a precipitação de partículas intermetálicas (IMs), com dimensões típicas entre 2 m[2] e 30 μm[3], 
além de outras partículas com dimensões submicrométricas[4]. Estes IMs exibem comportamento 
eletroquímico diferente da matriz, gerando problemas de corrosão localizada pela formação de 
micropilhas galvânicas entre a matriz da liga e os IMs (principalmente aqueles com dimensões 
micrométricas), que é agravado pela baixa qualidade da película passiva formada sobre a matriz 
nas proximidades destas partículas.  
Sabe-se que a corrosão localizada associada à presença de IMs é o ponto de partida para 
diversos tipos de corrosão que atingem as ligas de Al de elevada resistência mecânica. Por este 
motivo, na literatura, é possível encontrar diversos estudos sobre o papel dos IMs na corrosão 
desta classe de material, sendo que a maioria deles emprega a liga 2024-T3 [5-10], provavelmente 
porque esta possui em sua microestrutura uma maior concentração de IMs. Com relação aos 
estudos de corrosão de ligas Al-Li, os mesmos são menos abundantes [11-16], sendo que vários 
dos trabalhos encontrados utilizando estas ligas são dedicados ao estudo da corrosão associada 
a solicitações mecânicas, como a corrosão sob tensão[12,16]. Entretanto,  poucos estudos 
investigaram o comportamento eletroquímico destas ligas utilizando técnicas eletroquímicas 
clássicas, o que envolve a análise dos resultados de uma grande área amostrada.  
A construção de estruturas de grande porte requer a utilização de processos de junção de 
diferentes partes. Um dos processos mais frequentemente utilizados para esta finalidade é a 
soldagem. Entretanto, as ligas de alumínio de elevada resistência mecânica apresentam baixa 
soldabilidade devido a problemas de trincas de solidificação e porosidades na zona de fusão[17]. 
Além do mais, existe uma perda significativa das propriedades mecânicas na região de 
soldagem[17], sendo, portanto, desaconselhável o uso de soldagens com fusão para a junção de 
partes de aeronaves. Desta maneira, nestas estruturas, os processos de junção das diferentes 
partes são geralmente realizados por rebitagem.  
A Friction Stir Welding (FSW) foi desenvolvida no início da década de 90 pelo The Welding 
Institute, no Reino Unido[18]. O o procedimento envolve o emprego de uma ferramenta rotatória 
não consumível na região onde deve ocorrer a junção das peças, que são mantidas unidas pela 
aplicação de uma pressão de forjamento. O aquecimento provocado pela rotação da ferramenta 
e pela deformação plástica, combinado com a força aplicada para alinhamento das placas, 
provoca a junção das partes em estado sólido, obtendose soldas resistentes e virtualmente livres 
de defeitos. No que concerne às ligas de alumínio de elevada resistência mecânica, as principais 
vantagens da FSW são a ausência de fusão das partes a serem soldadas, o que implica em 
ausência de segregação durante a solidificação[19], e a ausência de materiais de adição. Além do 



 
  
mais, a perda das propriedades mecânicas em relação à matriz em ligas de alumínio é 
relativamente pequena comparada com outros processos de soldagem.  
Apesar da soldagem das peças por FSW não provocar a fusão do material, o aumento da 
temperatura causado pelo atrito da ferramenta e pela deformação plástica provoca mudanças na 
microestrutura do material, modificando suas propriedades, o que deve provocar variações no 
desempenho anticorrosivo da região soldada. As diferentes zonas afetadas pelo processo são: 
(A) metal base; (B) zona afetada termicamente; (C) zona afetada termomecanicamente e (D) o 
cordão de solda propriamente dito (nugget)[20]. A extensão destas regiões varia com as variáveis 
do processo, tais como tamanho e tipo de ferramenta de soldagem e velocidade de deslocamento 
e de rotação desta última, que afetam diretamente a temperatura e as taxas de deformação 
atingidas na região da solda[21]. O advento da FSW se constituiu em um grande avanço nos 
processos de soldagem das ligas de alumínio   
Diferenças de comportamento eletroquímico ao longo da seção transversal da região soldada  
têm sido verificadas [19]. Estas diferenças podem ter origem nas diferentes condições 
experimentais empregadas na obtenção da FSW, que são parâmetros importantes para a 
quantidade de deformação aplicada na região soldada, e, consequentemente, na microestrutura 
desta região. Têm também origem nos diferentes tipos de liga utilizados na investigação e 
também nos pré e pós-tratamentos das peças soldadas. É importante ressaltar que na literatura, 
a maioria dos trabalhos que investiga a corrosão de ligas de alumínio soldadas por FSW é 
baseada em observações microestruturais e, exceto pelo trabalho publicado por Jariyaboon e 
colaboradores[22], nenhum deles utilizou técnicas eletroquímicas locais. Porém, estes autores 
utilizaram microcélulas para as medidas locais, metodologia que, devido à configuração não 
permite avaliar o efeito galvânico entre diferentes regiões.  
  
II. OBJETIVO  
O objetivo do projeto é estudar a corrosão localizada de ligas de alumínio de elevada resistência 
mecânica com e sem a presença de regiões soldadas por FSW. As técnicas empregadas são a 
Scanning Vibrating Electrode Technique (SVET) e Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 
(EIS –Electrochemical Impedance Spectroscopy).  
  
III. METODOLOGIA  
A metodologia será apresentada de acordo com cada um dos focos do projeto.  
I – Para o estudo do papel dos IMs na corrosão localizada da liga, inicialmente será 
avaliada a corrosão de cada uma das ligas em meios com diferentes agressividades. Para isto 
amostras polidas serão analisadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) para 
observação, identificação e escolha de IMs. Os IMs escolhidos terão sua composição 
determinada por análise EDS, e a variação da composição e morfologia serão acompanhadas 
em função do tempo de imersão. A interpretação dos resultados será ajudada por medidas 
eletroquímicas globais e locais. Esta metodologia não é nova para a liga 2024-T3, porém não se 
tem conhecimento de que a mesma já tenha sido aplicada para a liga AA2024-T3. Acredita-se, 
entretanto, que a associação deste tipo de procedimento ao uso de eletrodos modelos e das 
técnicas locais poderá trazer novos avanços na compreensão da corrosão localizada destas ligas 
devida aos IMs. Para a realização dos ensaios será utilizado um meio de baixa agressividade, 
por exemplo, com íons sulfato, e outro de elevada agressividade, o qual, necessariamente, 
conterá íons cloreto. Espera-se que no meio contendo sulfato as matrizes da liga permaneçam 
relativamente incólumes ao ataque corrosivo, que deverá ser concentrado principalmente nos 
IMs. Por outro lado, no meio contendo cloreto, o ataque da matriz deverá ser mais severo, o qual 
estará associado também à corrosão dos IMs.  



 
  
II - O estudo da corrosão em soldas produzidas por FSW será iniciado com amostras soldadas 
com chapas da mesma liga. Inicialmente será avaliada a microestrutura e a resposta 
eletroquímica global e local de cada uma das regiões individuais (liga, zona afetada 
termicamente e região de solda (nugget)) utilizando técnicas eletroquímicas globais. Por sua vez 
as técnicas locais serão empregadas para identificar a existência de regiões com diferentes 
atividades eletroquímicas nas diferentes regiões da solda, permitindo, por exemplo, avaliar se o 
gradiente térmico na região afetada termicamente é importante para a atividade eletroquímica 
local, e também se o posicionamento da chapa em relação a posição de avanço da ferramenta 
de soldagem possui alguma influência na resposta eletroquímica de uma determinada região, 
uma vez que, como já descrito na introdução da presente proposta estes são parâmetros que 
modificam a microestrutura da região de soldagem. Este procedimento será adotado para corpos 
de prova produzidos a partir da região superficial da solda e também do corte da seção 
transversal da região soldada. Em seguida, eletrodos dos pares galvânicos metal base/zona 
termicamente afetada e zona termicamente afetada/região de solda (nugget) serão construídos 
e o comportamento eletroquímico avaliado utilizando a mesma metodologia descrita no 
parágrafo anterior. As investigações desta etapa deverão ser acompanhadas de detalhada 
análise por MEV da superfície das amostras antes e depois dos ensaios eletroquímicos para 
verificar a intensidade e localização preferencial das regiões corroídas, associando estas 
análises com os resultados dos ensaios eletroquímicos globais e locais.  
 
IV - FORMA DE ANÁLISE DOS RESULTADOS  
Os resultados serão analisados sempre pela associação entre as respostas eletroquímicas 
obtidas com as diferentes técnicas e uma detalhada análise microestrutural. Além do mais, 
modelos deverão ser propostos tanto para explicar a resolução espacial da sonda em função do 
diâmetro dos fios utilizados para a construção das mesmas, como para avaliar a influência da 
corrosão galvânica sobre os diagramas de impedância local.  
  
V. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  
 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES  Primeiro  
Semestre 

Segundo 
Semestre  

Revisão da literatura análise contínua dos resultados 
experimentais.                  
Estudos preliminares da resistência à corrosão das ligas 
utilizando técnicas eletroquímicas tradicionais.                 
Estudo da corrosão localizada das ligas utilizando a 
técnica local– SVET..                  
Estudo do comportamento eletroquímico das diferentes 
regiões da solda FSW utilizando técnicas globais e locais.                  
Estudo do comportamento eletroquímico das soldas FSW 
produzidas a partir da junção de chapas das duas ligas de 
Al 

                
Anodização das ligas Al-Cu-Li                  
Preparação de trabalhos para publicação e apresentação 
em congressos                  



 
  

Apresentação de relatório                  
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03. 10. Preparação E Caracterização De Cerâmicas Condutoras E Dielétricas 
Responsável: Dra. Eliana Navarro dos Santos Muccillo 
 
Este projeto prevê a preparação e a caracterização de cerâmicas policristalinas funcionais com 
ênfase nos eletrólitos sólidos cerâmicos e em cerâmicas dielétricas com potencial aplicação em 
células a combustível de óxido sólido, supercapacitores e sensores. O objetivo comum é 
relacionar a sinterização com a microestrutura obtida e as propriedades elétricas e dielétricas 
dos materiais. Os principais materiais de interesse são: a) eletrólitos sólidos de galato de lantânio 
contendo substituições parciais de La por Sr e Ga por Mg e b) compostos com constante 
dielétrica gigante com base em Bi-Cu-Ti-O. Para a preparação dos materiais será utilizada a 
técnica convencional de mistura dos reagentes de partida seguida de reação em altas 
temperaturas. Além da caracterização microestrutural por microscopia eletrônica de varredura 
serão empregadas as técnicas de difração de raios X convencional e espectroscopia de 
impedância. Espera-se, a partir dos resultados obtidos, obter melhor entendimento da influência 
da microestrutura nas propriedades elétricas e dielétricas desses materiais, além de possibilitar 
estabelecer um roteiro otimizado na fabricação de dispositivos. Do ponto de vista científico, a 
otimização da performance de componentes exige investigações sobre a atuação destes em 
diversas condições. Outro propósito deste projeto é a formação de pessoal qualificado na área 
de materiais, pois o projeto contempla a participação de aluna de iniciação científica e pós 
doutorado. 
 
INTRODUÇÃO 
Cerâmicas condutoras. Condutores de íons oxigênio formam uma classe de materiais funcionais 
com aplicações tecnológicas em diversas áreas incluindo sensores de espécies químicas, 
bombas de oxigênio, membranas permeáveis ao oxigênio e células a combustível para produção 
de energia [1-3].  A principal propriedade de interesse é a condutividade iônica, que apresenta 
uma dependência com a temperatura do tipo Arrhenius. 
O galato de lantãnio contendo substituições parciais por estrôncio e magnésio apresenta 
estrutura perovskita (cúbica ou ortorrômbica, dependente da composição) e condutividade iônica 
ao menos duas vezes superior à da zircônia estabilizada com ítria. Por esta razão vem sendo 
intensamente estudada. O principal desafio deste eletrólito sólido são as chamadas fases de 
impureza, que resultam da complexidade de seu diagrama de fases e das altas temperaturas 
usualmente empregadas na sinterização [4]. 
Neste projeto propõe-se investigar o efeito da adição de galato de estrôncio ao galato de lantânio 
dopado visando minimizar o teor de fases de impurezas.   
Cerâmicas dielétricas. De forma geral, os materiais cerâmicos têm grande importância na 
indústria eletroeletrônica devido a características como durabilidade e estabilidade quando 
expostos a condições extremas.  Relações entre estrutura, carga, orbital e spin podem levar a 
propriedades semicondutoras, dielétricas, ferroelétricas e supercondutoras. Desta forma, óxidos 
simples ou compostos vêm atuando em dispositivos como sensores, atuadores, transdutores, 
varistores, entre outros. Para aplicações em dispositivos de memória de acesso volátil ou como 
supercapacitores, uma das principais propriedades que estes materiais devem possuir é elevada 
permissividade elétrica ε’ (constante dielétrica), de preferência, acima de 103. Tais materiais 
devem ser estáveis em um amplo intervalo de temperatura e frequência, e apresentar baixas 
perdas dielétricas [5]. 



 
  

Óxidos com estrutura cristalina tipo perovsquita são bem conhecidos por apresentarem 
esta característica (alta permissividade elétrica). Entretanto, uma constante dielétrica superior a 
1000 tem sempre sido associada a propriedades ferroelétricas ou relaxoras sendo que os 
materiais, neste caso, exibem momento de dipolo mesmo na ausência de campo elétrico externo 
aplicado. Assim, a constante dielétrica apresenta um pico de máximo em função da temperatura. 
Esta dependência da constante dielétrica com a temperatura é indesejável para muitas 
aplicações. 

Neste projeto propõe-se estudar o efeito da temperatura e tempo de sinterização nas 
propriedades dielétricas de cerâmicas à base de Bi-Cu-Ti-O. 
 OBJETIVOS 
 Para o ano de 2017 estão definidos como objetivos: 1- estudar o efeito produzido por 
adições de galato de estrôncio na microestrutura e nas propriedades elétricas do galato de 
lantânio contendo substituições parciais por estrôncio e magnésio, e 2- verificar o efeito do tempo 
e da temperatura de sinterização nas propriedades dielétricas do Bi-Cu-Ti-O. 
 O projeto irá envolver a participação também do colaborador (R. Muccillo), de uma aluna 
de iniciação científica e de uma pós doutoranda, além de uma técnica de laboratório. 
 Para atingir os objetivos propostos, são delimitadas as seguintes metas: 1 - preparação 
do galato de lantânio dopado e do galato de estrôncio por método convencional; caracterização 
de fases nessas cerâmicas; mistura em proporções definidas para a formação de compósitos e 
caracterização microestrutural e elétrica das diversas composições. 2 - preparação de 
compostos de Bi-Cu-Ti-O pelo método convencional de mistura dos reagentes de partida seguida 
de sinterização; estudo da evolução microestrutural e estrutural com o tempo e com a 
tempera\tura de patamar de sinterização, e determinação da constante dielétrica e da tangente 
de perdas desees materiais.  
 
MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 Os objetivos propostos acima estão todos de acordo com a linha de pesquisa da 
coordenadora e, de forma geral, com o tipo de trabalho desenvolvido pelo grupo de 
Eletrocerâmicas do IPEN. Desta forma, este projeto constitui uma continuidade aos trabalhos em 
desenvolvimento. 
METODOLOGIA 

As composições de interesse são: La0,9Sr0,1Ga0,8Mg0,2O3-δ (condutor iônico) e 
Bi2/3Cu1/3Ti4O12 (cerâmica dielétrica). O galato de estrôncio é composto majoritariamente pela 
fase Sr3Ga2O6. As composições serão preparadas por mistura de óxidos e/ou carbonatos 
seguida de reação em estado sólido consistindo das seguintes etapas: pesagem dos precursores 
na composição estequiométrica, seguida de homogeneização em misturador mecânico ou 
moagem em atritor e secagem. Amostras cilíndricas serão confeccionadas por prensagem 
uniaxial seguida de isostática. A sinterização será feita em forno resistivo em temperaturas e 
tempos de patamar já previamente determinados ou serão investigados. 

Após obtenção das cerâmicas sinterizadas, estas serão caracterizadas e os resultados 
analisados e interpretados. 
Materiais e métodos.  Os principais materiais de partida são óxidos de lantânio, gálio e 
magnésio, carbonato de estrôncio, óxido de titânio e óxido de cobre. Estes reagentes foram 
e/ou serão adquiridos com verba deste projeto. 

A caracterização dos compactos será feita por difração de raios X, e por espectroscopia 
Raman (quando necessário) para análise da composição de fases; a densidade aparente será 



 
  
determinada pela técnica da imersão, usando o princípio de Arquimedes; os aspectos da 
microestrutura mais relevantes como tamanho e distribuição de tamanho de grãos e poros serão 
observados por microscopia eletrônica de varredura; a condutividade elétrica será determinada 
por espectroscopia de impedância. Também as propriedades dielétricas serão determinadas por 
espectroscopia de impedância. A decomposição térmica de reagentes e sua formação de fases 
 
RESULTADOS ESPERADOS 
 Pretende-se obter um melhor entendimento dos efeitos produzidos pela adição de galato 
de estrôncio na densificação e microestrutura da perovskita de galato de lantânio dopado. O 
galato de lantânio, de forma geral, dá origem a cerâmicas com microestruturas bastante 
heterogêneas, assim, pretende-se otimizar seu processamento visando obter materiais 
sinterizados mais homogêneos e densos, em temperaturas não muito elevadas.  
 Com relação a perovskita à base de Bi-Cu-Ti-O pretende-se otimizar o processamento 
da mesma visando obter valores também otimizados de constante dielétrica gigante e baixos 
valores de tangente de perdas. 
 
INFRAESTRUTURA 
 O laboratório de Eletrocerâmicas do IPEN dispõe de infraestrutura adequada para o 
desenvolvimento do projeto. Neste projeto é solicitada verba para aquisição de materiais e para 
compra de novo suporte para o equipamento de análise térmica, além de gastos com seriços de 
terceiros. 
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03.11 Recobrimentos Vítreos Biofuncionais para Implantes Médicos e Odontológicos 
Responsável: Sonia Regina Homem de Mello Castanho  
1- INTRODUÇÃO 
Grande parte dos biomateriais de aplicação ortopédica e odontológica é fabricada com material 
metálico. São três os grupos prevalecentes nos materiais metálicos de aplicação clínica, o aço 
inoxidável, as ligas a base de cobalto e o titânio e suas ligas. Por isso existe uma grande 
preocupação tecnológica em estudar o comportamento desses materiais frente à 
biocompatibilidade, tenacidade à fratura, resistência ao desgaste, resistência à corrosão, entre 
outros. A importância do contato direto entre o biomaterial metálico e os fluidos corpóreos, e 
assim dessa possível contaminação com alta concentração de metais nos tecidos em torno do 
local cirúrgico, leva à necessidade de evoluir no campo dos recobrimentos, que passam então a 
ser, o contato direto com os fluidos corpóreos. Os biovidros têm se mostrado como uma 
importante alternativa para o recobrimento, pois apresentaram nos testes in vitro e in vivo, baixa 
incidência citotóxica e inflamatória, além de boa biocompatibilidade (BARBOTTEAU, 2004). No 
presente trabalho é enfatizada a multifuncionalidade dessa camada frente ao meio biológico, no 
que diz respeito à interação com as bactérias que podem estar presentes no meio corpóreo, e 
também, com crescimento de tecido sobre o biomaterial, o que se refere à biocompatibilidade.  
 
2- ENUNCIADO DO PROBLEMA 
Entre as principais aplicações desses biomateriais está a utilização como próteses e implantes, 
em ambos os casos estando em contato direto com os fluidos corpóreos. Muitos dos problemas 
mais recorrentes relacionados à introdução de uma prótese no corpo humano ocorrem no 
período pós-cirúrgico, e em geral motivados, pela introdução acidental de organismos 
contaminantes durante a cirurgia, ou ainda mais tardiamente, pela migração de bactérias 
providas de outros locais do corpo do paciente que eventualmente já apresente quadro infeccioso  
Atualmente, no Brasil, o implante metálico mais utilizado é o de aço inoxidável 316 LVM (ELIAS, 
2008; FONSECA, 2005). Porém o aço inoxidável não é promotor da osseointegração, com se 
observa em ligas com o titânio (FLORES, 2010). Este último, que também será utilizado no 
presente trabalho, apresenta ainda a vantagem de menor peso. Desta forma, recobrimentos 
biocompatíveis, capazes de contribuir na osseointegração, associada à atividade biocida, resulta 
na redução da taxa de problemas associados aos procedimentos cirúrgicos e pós-cirúrgicos. 
Este fato, certamente constitui uma possibilidade de extrema utilidade tecnológica e 
mercadológica, não só em termos nacionais como internacionais. Estudos realizados pelo grupo 
de pesquisa do IPEN, em parceria com o grupo de pesquisa da Universidad Autónoma de Madrid, 
mostraram, que as composições desenvolvidas em nossos laboratórios,  apresentaram atividade 
biocida, com grande potencial para aplicações em próteses metálicas. Estudos detalhados sobre 
estas pesquisas e desenvolvimentos se encontram divulgados na literatura (SILVA, A.C., 2004; 
SILVA, A.C., 2008; MOYA, 2012; MOYA, 2011; ESTEBAN-TEJEDA, 2012). Deste modo, com 
procedimentos e composições controladas, se pretende obter uma nova família de implantes 
multifuncionais, com melhores desempenhos e com uma vida útil superior a esperança de vida 
dos pacientes.  
 
3- RESULTADOS ESPERADOS  
 O projeto visa desenvolver um recobrimento vítreo, possuidor de ação biocida, porém não 
tóxico a organismos humanos, aplicável a biomateriais que tenham por base o titânio, tornando-
o possível a aplicação de próteses e implantes deste metal associada a sensível melhora no 
combate a rejeição destas no organismo humano, pois a atividade do vidro de recobrimento 



 
  
contribuirá na redução da incidência e/ou atividade de bactérias no local submetido ao 
procedimento cirúrgico, buscando assim, a redução do risco de infecções. 
 No escopo do desenvolvimento proposto, o material produzido deverá apresentar 
comportamento não citotóxico, ou seja, não representar risco às células do organismo humano, 
bem como ter uma composição adequada, com ou sem a presença de um nanometal, que 
permita apresentar uma taxa de dissolução sob a ação de fluidos corpóreos eficiente no auxílio 
da redução da atividade de possíveis bactérias presentes no organismo. Foi verificado nos vidros 
do sistema A-B-C (SiO-CaO-Na2O), cujo diagrama de fases foi mostrado na Figura 2, que em 
função da composição, a ação de determinados cátions ao serem liberados por dissolução em 
fluidos corpóreos potencializam a eliminação de bactérias gran positiva e gran negativas.  
 Deve-se relatar a importância de que o vidro recobridor da camada oxidada de TiO2, na 
superfície do biomaterial metálico à base de titânio, tenha compatibilidade na dilatação térmica, 
evitando assim trincas na produção e uso da prótese.  

Diante do que se espera com o trabalho, a superfície vítrea de recobrimento na 
prótese/implante em proposição pode ter diversas funcionalidades sendo, as principais, atividade 
biocida e a melhora em sua biocompatibilidade. 
 
4- DESAFIOS CIENTÍFICOS E METODOLOGIA PARA A SUPERAÇÃO 
 O projeto tem como um dos principais desafios o planejamento de materiais funcionais a 
partir de dados termodinâmicos utilizando-se os diagramas de equilíbrio do sistema, e a produção 
de vidros apresentando nanopartículas metálicas homogeneamente distribuídas. Essas 
composições devem ser capazes de atuarem como materiais biocompatíveis e/ou com atividade 
biocida. Neste projeto, prevê-se acompanhar o comportamento em matrizes e metais diferentes 
dos estudados por Esteban-Tejeda (2012) utilizando-se técnicas similares. Onde o planejamento 
das composições terá como foco, reduzir as temperaturas de adesão das superfícies, sem 
comprometer as ações esperadas para ambos os materiais. 
 A verificação do carácter tóxico dos materiais será avaliada por ensaios de citotoxicidade. 
A determinação da atividade biocida frente a alguns tipos de bactérias será realizada com 
inoculações das culturas das mesmas em presença dos vidros desenvolvidos. Deste modo, a 
análise da interação desses vidros dissolvidos com as bactérias far-se-á pela verificação da 
sobrevivência das culturas de tempos em tempos (MOYA, 2011). A dissolução do vidro, e assim 
a presença da quantidade de cálcio no líquido de diluição dos ensaios biológicos, será 
acompanhada através da análise do sobrenadante por plasma indutivamente acoplado (ICP). 

A análise da taxa de dissolução, ou seja, a resistência ao ataque hidrolítico dos vidros, 
foram estudadas por Silva e Mello-Castanho (2007), para diversas composições como mostra a 
Figura 6. Esta característica é um dos importantes avalisadores do comportamento do vidro em 
diversas condições de fluído como é o caso do ambiente corpóreo.  

O estudo mostra uma importante contribuição da adição de óxidos metálicos, como o 
cobre, por exemplo, na estabilidade química dos vidros. Esta proposta de trabalho vislumbra a 
possibilidade de se encontrar uma composição ótima, neste sistema em estudo, conjugando 
ambas as características de forma a contemplar, eficazmente, o seu uso em recobrimentos 
biofuncionais de matrizes metálicas (SILVA, A.C., 2007). 
 Para cada conjugado vidro/substrato serão avaliadas as propriedades mecânicas por 
ensaios de nanoindentação, tanto de cada camada como também na região da interface entre 
as mesmas, região crítica de compatibilidade. 



 
  
5- CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 TEMPO (MESES) 
ATIVIDADES 3 6 9 12 

1 - Adequação de laboratório aquisição de insumos e equipamentos X    
2 – Caracterizações das matérias primas  X   
      Estudos das composições  X X X 
      Estudos de citotoxicidade  X X X 
      Deposição do vidro na superfície metálica e análise da atividade biocida    X 
      Análise de compatibilidade e propriedades mecânicas    X 
      Caracterização dos produtos    X 
3 – Elaboração e redação de artigos   X X 
4 – Relatórios  X  X 
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Síntese e Caracterização de Filmes de TiO2 para uso em fotocatálise 
Responsável: Dra. Marina Fuser Pillis  
 
1. Introdução 

A água tem sido poluída por substâncias orgânicas recalcitrantes, tais como corantes 
orgânicos, pesticidas e antibióticos, os quais afetam seriamente a qualidade dos recursos 
hídricos e, consequentemente, a saúde humana (1). Produtos químicos orgânicos estão 
presentes como poluentes em efluentes industriais, como os gerados nas indústrias de couro e 
nas têxteis (2,3), bem como no setor doméstico, e devem ser removidos ou destruídos antes de 
serem lançados para o meio ambiente (4). Desde que a decomposição da água induzida pela 
luz em eletrodos de TiO2 foi reportada por Fujishima e Honda (7) em 1972, fotocatalisadores à 
base de semicondutores têm sido alvo de muitas pesquisas (8). Toldos, vidros e janelas auto-
limpantes (14,18), além do efeito bactericida (13,20), são algumas das aplicações práticas de 
limpeza ambiental que podem ser desempenhadas por filmes de TiO2. Superfícies super-
hidrofílicas, que apresentam ângulo de contato menor que 10°, têm atraído atenção tanto do 
ponto de vista acadêmico quanto prático (20). Tal propriedade pode ser obtida através do 
controle da composição química e da morfologia da superfície (21), ou por irradiação UV (22,20). 
TiO2 é um fotocatalisador que necessita radiação UV abaixo de 365 nm para ser excitado (8,19). 

O desenvolvimento de fotocatalisadores que apresentem alta reatividade sob luz visível ( 
> 400 nm) permitirá o uso da principal região do espectro solar, e mesmo da iluminação pobre 
de interiores (8,18). Assim, torna-se de grande importância desenvolver fotocatalisadores que 
possam ser usados tanto sob irradiação UV (290 <  < 400nm), quanto sob luz visível (400 <  
< 700nm), para aumentar a eficiência fotocatalítica (23,24). 
 Os filmes de TiO2 podem ser obtidos por diversas técnicas, e apresentam propriedades 
estruturais e morfológicas diferentes dependendo da técnica e do substrato utilizado. As técnicas 
sol-gel (35,52,70) e CVD (18,22,35,38,43,53) são muito utilizadas para obtenção de filmes finos 
de TiO2 dopados ou não. As técnicas magnetron sputtering (8,20), método hidrotérmico (72), 
solvotérmico (23) e oxidação por micro-arco (36) também têm sido utilizadas. A seguir estão 
descritas em maiores detalhes as duas técnicas de obtenção de filmes finos propostas para este 
projeto de pesquisa. Segundo Chen e Mao (73), o método sol-gel destaca-se por ser uma técnica 
simples e versátil na preparação de fotocatalisadores. As etapas envolvidas neste método para 
a preparação de TiO2 são iniciadas com a formação da suspensão coloidal (sol), seguido pelo 
processo de geleificação ainda na fase líquida (gel). O processo sol gel é um dos métodos mais 
versáteis para preparar materiais nanoparticulados.  

A deposição química em fase vapor é um processo de síntese no qual os constituintes 
químicos reagem na fase vapor próximo ou sobre o substrato aquecido para formar um depósito 
sólido. A temperatura do substrato é responsável por fornecer a energia de ativação necessária 
para induzir a reação química. A reação é heterogênea, pois envolve uma mudança de estado 
de gás para sólido.  
 A deposição química de organometálicos em fase vapor (MOCVD) é uma área específica 
de CVD, e tem seu primeiro uso reportado na década de 1960. Esses primeiros experimentos 
demonstraram que a deposição de materiais para uso na área de semicondutores poderia ser 
obtida a temperaturas inferiores às utilizadas no processo CVD convencional.  



 
  
 
4. Objetivos 

Esta pesquisa tem por objetivos obter filmes finos de TiO2 utilizando as rotas MOCVD e 
sol-gel, com atividade fotocatalítica sob luz UV. Serão estudadas as variáveis de ambos os 
processos, e o efeito sobre a morfologia, as propriedades ópticas e estruturais, a molhabilidade 
das superfícies, e a atividade fotocatalítica dos filmes sob luz UV. Objetiva-se ainda formar 
recursos humanos com conhecimentos avançados em propriedades das superfícies , em 
especial em fotocatálise, por meio da orientação de alunos de iniciação científica, mestrado e 
doutorado. 

 
5. Materiais e Métodos 

Serão utilizados substratos de borossilicato comercial (alternativa de baixo custo) e silício 
monocristalino (para temperaturas superiores a 500ºC e obtenção de rutilo no sistema MOCVD).  
5.1 Método sol-gel 

A técnica sol-gel será empregada utilizando-se isopropóxido de titânio IV (pureza 97%) 
como precursor de titânio, e para a dopagem com cátions, serão utilizados nitratos de terras 
raras (TR2NO3). Após a obtenção do gel, este será aplicado sobre as superfícies por dip coating 
e as amostras serão então submetidas a tratamentos térmicos para cristalização em ciclos a 
serem determinados. 

Nesta etapa serão testadas várias condições de processo, como concentração, pH, 
velocidades de imersão e emersão, espessura do filme, e temperatura de calcinação. O ponto 
de partida serão os dados disponíveis na literatura, que serão adaptados para nossas condições.  
5.2 Método MOCVD 

Filmes de TiO2 também serão obtidos por esta técnica. As variáveis de processo como 
temperatura, tempo e pressão de deposição, além de fração molar dos reagentes serão 
estudadas. Os parâmetros serão testados nas temperaturas de 300 e 400ºC. O equipamento 
MOCVD tem como principais componentes uma câmara de reação, que consiste em um reator 
de quartzo aquecido por um forno infravermelho, e uma bomba de vácuo que mantém a câmara 
de reação sob pressão inferior à atmosférica. Permite o uso de dois precursores organometálicos 
diferentes, além de amônia. Os precursores organometálicos, bem como as linhas de condução 
de gás, são mantidos aquecidos. O gás vetor utilizado é N2. 
5.3 Caracterização  
 Microscopia eletrônica de varredura com canhão de emissão de campo, e microscopia de 
força atômica serão utilizadas para caracterização da morfologia, rugosidade e tamanho de grãos 
dos filmes. A técnica de difração de raios-X será utilizada para a identificação das fases 
presentes, e determinação de tamanho de cristalito. Por meio da técnica de espectroscopia de 
fotoelétrons excitados por raios-X serão estudadas as energias de ligação entre os átomos, e a 
composição química do filme (teor de dopantes adicionado aos filmes). 
 A medição de ângulo de contato será utilizada para verificar, sob luz branca e luz visível, a 
molhabilidade das superfícies. Os valores de band gap serão obtidos por meio de 
espectrofotometria. Nos testes de fotocatálise serão utilizadas lâmpadas UV. O poluente modelo 
será alaranjado de metila. A atividade fotocatalítica dos filmes de TiO2 será avaliada por meio da 
análise da degradação do corante, através das medidas de concentração em função do tempo 
de exposição por espectrofotometria. 
 
6. Cronograma: 
Etapas a serem cumpridas: 
1-Aquisição de materiais de consumo 



 
  
2-Deposição de filmes de TiO2  
3-Caracterização dos filmes por meio das técnicas descritas acima. 
4-Correlacionar as variáveis de processo de obtenção dos filmes às propriedades 
5-Confecção de trabalhos e relatórios 
 
Atividade   Bimestre    
 1º 2º 3º 4º 5º 6º 
1 X X     
2  X X X X  
3   X X X  
4     X  
5  X  X  X 
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